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Inleiding  
Risicomanagement: een thuiswedstrijd voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord? Een 
veelbelovende stelling die de indruk wekt dat het met risicomanagement binnen de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) wel goed zit. Evenals veel andere 
overheidsorganisaties hebben we echter stappen te zetten op het terrein van risicomanagement 
om vervolgens een meer onderbouwde uitspraak te kunnen doen over het 
weerstandsvermogen. We voelen ons als organisatie thuis en betrokken bij externe veiligheids- 
en gezondheidsrisico’s. In die zin spelen we een thuiswedstrijd als het gaat om intern 
risicomanagement, maar de wedstrijd is nog niet gewonnen. 

Als onderdeel van de begin 2014 ingezette versterking van de financiële functie zetten we een 
volgende stap en gaan aan de slag met het instrument risicomanagement. Vanuit de overtuiging 
dat de organisatie er substantieel beter van wordt. De essentie van risicomanagement is niet 
zozeer het vermijden van risico’s, maar vooral het identificeren en managen van risico’s zodat 
de doelstellingen worden behaald. Risicomanagement is daarmee vooral ook een belangrijk 
instrument bij het bepalen en effectief en efficiënt realiseren van onze strategie. Met het 
schrijven van deze notitie maken we een begin met het ontwikkelen en borgen van een integraal 
risicomanagementsysteem.  

Tot nu toe wordt de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen in zowel de begroting als de 
jaarrekening. Hierin wordt het beleid omtrent weerstandsvermogen summier beschreven. Een 
systematische aanpak en een vertaling ervan naar het Veiligheidsregio weerstandsvermogen 
ontbreekt. Hiermee wordt onvoldoende recht gedaan aan de bepaling zoals opgenomen in het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat risico's financieel moeten worden 
gekwantificeerd en dat op basis daarvan de benodigde weerstandscapaciteit moet worden 
bepaald. 

De groei van de organisatie stelt hogere eisen aan de bedrijfsvoering. In combinatie met 
toenemende bezuinigingsopgaven stijgt de behoefte om te kunnen beschikken over een 
totaalbeeld, waarbij nadrukkelijker een koppeling wordt gelegd met de effecten van de risico's 
voor het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio. 

Een en ander pleit voor een gestructureerde aanpak om het totale beeld van de risico's en de 
doorvertaling hiervan naar het effect voor het weerstandsvermogen inzichtelijk te maken.  Met 
de invoering en doorontwikkeling van risicomanagement tot een volwaardig instrument dient 
gerekend te worden met  een doorlooptijd van enkele jaren. Minstens zo belangrijk als het 
identificeren en mogelijk kwantificeren van risico’s is namelijk houding en (voorbeeld)gedrag. 
Risicomanagement heeft alles te maken met perceptie.  

Deze nota is tot stand gekomen op basis van goede voorbeelden uit de praktijk. Opvallend 
daarbij is dat de methodiek en aanpak praktisch niet verschilt. Anders gesteld de kaderstelling is 
niet ingewikkeld, het komt vooral aan op een zorgvuldige en adequate toepassing in de praktijk. 
Daar willen we dus vooral voor gaan, geen papieren tijger maar een zorgvuldig toegepast 
instrument met meerwaarde. 
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Waarom Risicomanagement binnen de VRLN? 
Het Algemeen Bestuur van de VRLN is bestuurlijk eind verantwoordelijk voor een sluitende 
(meerjaren)begroting en onderliggend (meerjaren)beleidsplan waarin de door de veiligheidsregio 
te realiseren doelstellingen en effecten worden gesteld. Directie en management hebben de 
opgave om deze verantwoordelijkheid op ambtelijk niveau waar te maken. Het instrumentarium 
(P&C cyclus) is hierop afgestemd en maakt een verdere ontwikkeling door.  

Risico's kunnen echter verstorend werken op dit (financiële) evenwicht en  - stabiliteit. Tot op 
heden ontbreekt het aan instrumentarium om de risico’s op gestructureerde wijze in beeld te 
hebben, af te wegen en te managen. Ook de opbouw van een gezonde financiële weerstand 
ontbreekt. 

Zonder deze gezonde financiële weerstand moeten tegenvallers onmiddellijk worden vertaald 
naar een bijstelling van doelstellingen, beleidsaanpassingen, ombuigingen en bezuinigingen. 
Het realiseren van het voorgenomen beleid waarover met het bestuur afspraken zijn gemaakt 
komt daardoor onder druk te staan. Naast het hebben van een goed beeld van realistische 
risico’s die kunnen optreden en de samenhang van risico’s, is het beschikbaar hebben van een 
financiële buffer voor het opvangen van tegenvallers daarom gewenst. 

De omgeving van de Veiligheidsregio kenmerkt zich door dynamiek en complexiteit. Juist deze 
omstandigheden vragen om een structurele aandacht voor risico onderkenning en afweging.  

Risicomanagement heeft tot doel om bewust om te gaan met risico's, deze 
systematisch in beeld te brengen en waar mogelijk beter te beheersen. 

 

Met deze notitie beoogt de VRLN: 

• Kaderstelling bestuur en management en formuleren van beleidsuitgangspunten;  
• Verhogen van het risicobewustzijn;  
• Versterking strategie-vorming; 
• Betere strategische besluitvorming door onderbouwing van risico’s; 
• Kans op het realiseren van onze doelstellingen stijgt doordat risico’s op systematische 

wijze, in een vroeg stadium worden onderkend en de haalbaarheid van de doelstellingen 
daarmee permanent wordt gemonitord (versterking P&C cyclus); 

• Actualiseren van onze risico’s en weerstandsvermogen; 
• Terugdringen van kosten en verliezen door het minimaliseren van verrassingen; 
• Transparantie voor onze opdrachtgevers en een hogere betrouwbaarheid van onze 

interne- en externe rapportages; 
• Beoordelen van risico’s in onderlinge samenhang (voorkomen van domino effect).  
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Definities 
Er is een veelvoud van definities van risico, risicomanagement en weerstandsvermogen in 
omloop, die in de kern praktisch allemaal hetzelfde betekenen / beogen:  

We hanteren de navolgende definities 

Een risico is een kans op optreden van een onzekerheid of gebeurtenis met een bepaald 
gevolg dat een positief of negatief effect (= schade) kan veroorzaken. De kans dat een 
gebeurtenis zich voordoet en de mate waarin het gevolg zich voordoet zijn onzeker. 

Dit impliceert dat een gebeurtenis waarvan bekend is dat ze zich zal voordoen, geen risico is! 

Risicomanagement is een systematisch en cyclisch proces om (negatieve) risico's te 
identificeren, te analyseren en te beoordelen; op basis hiervan maatregelen te nemen en te 
evalueren.  

Het is daarmee een continu proces, geëffectueerd door alle medewerkers en op alle niveaus 
binnen onze organisatie. 

Weerstandsvermogen: het vermogen van de om risico's op te kunnen vangen om de taken te 
kunnen voortzetten. 

Bij risicomanagement gaat het om inventariseren, classificeren en managen van kansen en 
bedreigingen in relatie tot de (strategische en operationele) organisatiedoelstellingen.  

In het algemeen bestaat de opvatting dat het hierbij alleen om financiële risico’s / bedreigingen 
zou gaan. Onterecht, we hebben het over risico’s in brede zin, dus ook imagoschade als gevolg 
van het niet halen van doelstellingen. Alle bedrijfsrisico’s worden betrokken in het proces van 
risicomanagement. 

In de definitie van weerstandsvermogen wordt de samenhang tussen risicomanagement en 
gezond financieel beleid zichtbaar.  

Verder is van belang om op te merken dat risicomanagement niet beoogd om alle risico’s te 
vermijden. Nee, wel dienen alle risico’s in beeld te worden gebracht en afgewogen te worden of 
en zo ja op welke wijze deze gemanaged of afgewend dienen te worden. Uiteindelijk staat dit 
proces in het teken van het inzichtelijk maken van de voorspelbaarheid van de prestatie en de 
daarmee samenhangende middelen.  

Risicomanagement dient in haar vorm bewust ondernemers gedrag te bevorderen. Bewust van 
kansen, mogelijkheden, risico’s en bedreigingen en hoe hiermee om te gaan. Nu zijn we ons 
onvoldoende bewust hiervan en maken we geen afweging en laten we kansen liggen of lopen 
we onbewust risico’s. Een mooie uitdaging dus om een en ander transparant te maken en onze 
verantwoordelijkheid waar te maken.  

Risicomanagement is echter geen panacae. Risico-inventarisaties zijn nooit volledig, niet alle 
risico’s zijn in beeld en ondanks alle mitigerende maatregelen blijven risico’s zich gewoon 
voordoen. Wellicht een veel groter risico vormt het veelal uitgaan van de reeds bekende risico’s, 
risico’s die al eens zijn opgetreden. “The greatest failure is a failure of imagination” (Bron: The 
9/11 Commission Report). 
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Risicomanagement in de praktijk 
Door middel van risicomanagement wordt op een gestructureerde wijze risico’s 
geïnventariseerd, afgewogen en gemanaged. Risicomanagement stelt de organisatie in staat te 
sturen om op deze wijze de gevolgen van risico’s af te wenden of te beperken. Ook kan 
weloverwogen een risico in stand blijven omdat de kans dat het optreedt dermate laag is en de 
gevolgen relatief beperkt zijn. Zoals gesteld is risicomanagement een permanent proces dat 
bestaat uit het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en basis voor risicomanagement 
binnen de veiligheidsregio, het inventariseren en beoordelen van risico’s, het ontwikkelen van 
risicomanagement strategieën (risicoafweging), het ontwerpen en uitvoeren van 
beheersingsmaatregelen en vaardigheden (risicobeheersing), het bewaken van de resultaten 
van risicomanagement en het continu verbeteren van de systematiek: 

. 

 

Creëren basis voor risicomanagementproces 

Met deze notitie geven we vorm aan de opzet van integraal risicomanagement binnen de 
veiligheidsregio.  

Zoals eerder gesteld is de inbedding niet een kwestie van procedures en structuren. Het gaat 
om gedrag en houding ten aanzien van risico’s en het managen daarvan. Een gezamenlijk 
referentiekader is daarbij van belang. Deze notitie voorziet daarin. 

1 Beoordelen risico’s 

De risicoanalyse heeft tot doel de bestaande risico's in beeld te brengen en is de basis waarop 
effectief risicomanagement kan worden uitgevoerd.  

Omdat het in essentie gaat om risico’s die het behalen van de organisatiedoelstellingen in de 
weg staan, is het belangrijk om een eenduidig beeld te hebben van deze doelstellingen. De 
effectiviteit van de risico-inventarisatie neemt toe naarmate de doelstellingen SMART zijn 
gemaakt. Het is raadzaam om de geïdentificeerde doelstellingen te categoriseren en indien 
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mogelijk te koppelen aan bedrijfsprocessen en/of programma’s. Het categoriseren van de 
doelstellingen kan aan de hand van het binnen de organisatie gehanteerde 
Overheidsontwikkelmodel. 

Bij de inventarisatie van risico’s ligt in eerste instantie de focus op strategische risico’s. In bijlage 
1 is een te volgen stappenplan voor de identificatie van strategische risico’s opgenomen. De 
geïnventariseerde risico’s worden beoordeeld op de Kans van optreden en de Mate van impact.  

 

De risico’s worden gekwantificeerde met als doel:  

• Ordening aanbrengen ten bate van focus in sturing en beheersing;  
• Bepalen omvang benodigde weerstandscapaciteit.  

 
Het is onmogelijk en onwenselijk om te sturen op grote aantallen risico’s. Dit leidt tot 
versnippering. Bij risico kwantificering gaat het er om ordening in de lijst met risico’s aan te 
brengen, zodat de meeste tijd en energie gestoken wordt in de beheersing van en sturing op de 
risico’s die de grootste impact kunnen hebben op de organisatie en de gestelde doelstellingen.  
Uit de fase van risico identificatie volgt een lijst met risico’s die onderling erg verschillen. 
Handvatten om de mogelijke impact van risico’s te bepalen zijn:  
 

• Geschatte omvang van het risico; 
• De waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.  

 
Omvang van het risico (gevolgschade)  
Bij het bepalen van de omvang van het risico gaan we uit van een situatie dat het risico zich 
daadwerkelijk voordoet. Vanuit die gedachte 'als het risico zich voordoet, dan …' maken we een 
inschatting van het bedrag dat de VRLN/gemeente tenminste (minimale omvang) en ten hoogste 
(maximale omvang) kwijt is. De minimale en maximale omvang geven dus de ondergrens en de 
bovengrens aan waarbinnen – als het risico zich daadwerkelijk voordoet – de gevolgschade zich 
zal bevinden.  
Indien mogelijk maken we ook een inschatting van het bedrag dat de VRLN naar alle 
waarschijnlijkheid (verwachte omvang) kwijt is als het risico zich daadwerkelijk voordoet. Als dit 
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niet in te schatten is, hanteren we hiervoor het gemiddelde van de minimale en maximale 
omvang.  
 

Teneinde de risico’s te kunnen positioneren en classificeren in de risicomatrix kunnen 
onderstaande uitgangspunten gehanteerd worden: 

Impact 

Risico 
score 

Als dit risico zich voordoet, wat zou dit voor effect 
hebben op het realiseren van de doelstellingen 
van de VRLN? 

Verwachte financiële omvang (€) 

1 Zeer laag: de impact van dit risico zal, indien het 
zich voordoet, het behalen van de doelstellingen 
van de VRLN niet verhinderen 

< € 100.000 

2 Laag: de impact van dit risico zal, indien het zich 
voordoet, het behalen van de doelstellingen van 
de VRLN in mindere mate verhinderen 

€ 100.000 - € 250.000 

3 Gemiddeld: de impact van dit risico zal, indien het 
zich voordoet, het behalen van de doelstellingen 
van de VRLN in belangrijke mate verhinderen 

€ 250.000 - € 500.000 

4 Hoog: de impact van dit risico zal, indien het zich 
voordoet, het behalen van de doelstellingen van 
de VRLN in hoge mate verhinderen 

€ 500.000 - € 1.000.000 

5 Zeer hoog: de impact van dit risico zal, indien het 
zich voordoet, het behalen van de doelstellingen 
van de VRLN in zeer hoge mate verhinderen 

> € 1.000.000 

 

Score op 
waarschijnlijkheid 
(netto 
waarschijnlijkheid 

Hoe waarschijnlijk is het dat het risico zich voor zal doen (bij 
afwezigheid van beheersingsmaatregelen)? 

% waarschijnlijkheid 

1 Het is niet waarschijnlijk dat dit risico zich komend jaar voor zal 
doen  

Zeer klein: 5%, 
eenmaal per 20 jaar 

2 Het is niet echt waarschijnlijk dat dit risico zich komend jaar voor 
zal doen 

Klein: 25%, eenmaal 
per 4 jaar 

3 Het is waarschijnlijk dat dit risico zich voor zal doen/het kan zijn 
dat het risico zich komend jaar voordoet 

Gemiddeld: 50%, 
eenmaal per 2 jaar 

4 Het is zeer waarschijnlijk dat dit risico zich komend jaar voor zal 
doen 

Groot: 75%, jaarlijks 

5 Het is bijna zeker dat dit risico zich komend jaar meerdere malen 
voor zal doen 

Zeer groot: 95%, 
meerdere keren per 
jaar 
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De Top 10 van risico’s kan worden weergegeven door middel van een risicokaart. Door het 
vermenigvuldigen van de scores op “impact” en “waarschijnlijkheid” kan per risico een 
risicoscore worden uitgerekend. Deze risicoscore is een maatstaf voor de potentiële impact van 
het risico. Op basis van deze risicoscores, kunnen risico’s worden gerangschikt: 
 

 

 

 

 

Procesniveau 
Behalve op strategisch niveau wordt ook op procesniveau een risicoanalyse uitgevoerd. Als 
startpunt kunnen de uitkomsten van de strategische risicoanalyse worden gebruikt. Door de 
strategische risico’s te koppelen aan bedrijfsprocessen worden immers de kritieke processen 
duidelijk. De oorzaak van veel strategische risico’s is vaak terug te vinden in de operationele 
processen. Organisaties die ervoor kunnen zorgen dat hun bedrijfsprocessen niet worden 
verstoord boeken betere resultaten. Teneinde verstoringen te voorkomen is een adequaat intern 
beheersingssysteem nodig. Medewerkers hebben dan tijd om zich te richten op echte 
verbeteringen in het proces (re-engineering) in plaats van steeds ‘brandjes te blussen’. 
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Daarnaast kunnen door het detailniveau van de processen concretere beheersmaatregelen 
worden benoemd. Procesmanagement is dan in feite ook een belangrijk onderdeel van 
(integraal) risicomanagement. De belangrijkste bedrijfsprocessen moeten daarvoor wel in beeld 
zijn.  
Let wel, niet alle risico’s kunnen worden gekoppeld aan een proces. 
 
In bijlage 2 is een te volgen stappenplan voor de identificatie van procesrisico’s opgenomen. 

Als eenmaal de risico’s geïnventariseerd zijn wordt het mogelijk om de risico’s nader te 
analyseren. Hiervoor is een gebruikelijke methode, die vooral aandacht besteedt aan de Kans 
dat een gebeurtenis zich voordoet en het Effect van het risico (Kans x Effect). Ten aanzien van 
de kans dient een realistische inschatting gemaakt te worden die regelmatig opnieuw 
onderzocht dienen te worden. Een kans is namelijk niet een statisch gegeven en kan in de loop 
der tijd door omstandigheden verschillen (gebruik andere materialen). Het effect wordt meestal 
financieel beschouwd. Ook hier geldt dat deze in de loop der tijd kunnen variëren.  
Gevolgschade aan computertechnologie was jaren geleden veel lager door een geringere 
afhankelijkheid dan dat nu sprake is.  

Verder is van belang om te onderkennen dat het toepassen van de techniek geen hogere 
wiskunde is. Het gaat om een inschatting die overwegend lastig te maken is. Waar mogelijk 
dient gebruik te worden gemaakt van statistische gegevens  en concrete overwegingen. 

Het maken van inschattingen van de kans dat een risico optreedt en het schatten van het effect 
hiervan is in de praktijk best lastig. De kwaliteit van deze inschattingen zijn uiteindelijk bepalend 
voor de omvang van het noodzakelijke weerstandsvermogen. 

We spreken in deze fase nog van netto waarschijnlijkheid om aan te geven dat het om 
realistische risico’s gaat. Met bruto impact wordt aangegeven dat bij de beoordeling van het 
risico de mitigerende werking van bestaande beheersingsmaatregelen niet wordt meegewogen. 
Het beoordelen van de effectiviteit van de beheersingsmaatregelen gebeurt in een latere stap. 
Zouden we in deze fase reeds de risico’s beoordelen met in het achterhoofd de aanwezige 
beheersingsmaatregelen, dan zouden veel risico’s niet als risico onderkend worden omdat men 
in de veronderstelling is dat deze risico’s voldoende worden gemitigeerd. We gaan dus in eerste 
instantie uit van alle risico’s die zich redelijkerwijs kunnen voordoen. 
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Risico’s met niet-financiële gevolgen 
Risicomanagement gaat niet alleen over risico's met financiële gevolgen. Risicomanagement is 
immers gedefinieerd als het voorkomen of reduceren van de nadelige gevolgen die het optreden 
van risico’s met zich mee kunnen brengen. Deze gevolgen kúnnen financieel zijn maar dit hóeft 
niet. De gevolgen kunnen ook beleidsmatig zijn.  
Ook voor risico's met niet-financiële gevolgen (te denken valt aan imagoschade voor de VRLN 
of de kwaliteit of tijdigheid van de uitvoering van het beleid komt in het geding) geldt dat 
regelmatig de volgende stappen moeten worden doorlopen:  
1. identificeren en classificeren  
2. kwantificeren  
3. sturen en beheersen.  
 
De stappen 'identificeren en classificeren' en 'sturen en beheersen' komen in grote lijnen 
overeen met het proces van identificeren en classificeren en sturen en beheersen van risico's 
met financiële gevolgen. De stap kwantificeren is wezenlijk anders dan bij risico's met financiële 
gevolgen. Hier is de gevolgschade namelijk niet uit te drukken in geld. Wel kan de 
waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet worden ingeschat. Ook is het mogelijk een 
inschatting van de gevolgschade te doen aan de hand van de volgende risicoklassen: 

VRLN komt negatief in verschillende media Risicoscore in omvang 

Lokaal niveau 1 

Regionaal niveau 2 

Landelijk niveau 3 

Internationaal niveau 4 

 

Bruto risico 

Beheersmaatregelen 



11 
 

Deze indeling biedt handvatten voor de focus in sturing en beheersing van risico's met niet-
financiële gevolgen. Deze risico's worden niet meegenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen, waarbij het bepalen van het weerstandsvermogen van de VRLN  immers 
centraal staat. We hanteren voor risico's met niet-financiële gevolgen daarom het uitgangspunt, 
dat afdelingen hierover intern rapporteren. Om de bestuurlijke aandacht gericht te houden op de 
majeure risico's, geldt daarnaast dat risico's met een minimale risicoscore van 3 (gebeurtenissen 
waarbij de VRLN negatief in verschillende landelijke en/of internationale media komt) worden 
gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur. 

Via de P&C cyclus bestaat continu aandacht voor het ontwerpen en implementeren van 
maatregelen die risico's kunnen reduceren. Bij alle documenten van de Planning & Control-
cyclus wordt gerapporteerd over de mate van risicoanalyse en beheersing. Op deze wijze is 
risicomanagement ingebed in de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie. 

Deze nota is het ijkpunt voor de verplichte paragraaf weerstandsvermogen in de planning & 
control cyclus. In de (programma)begroting, bestuursrapportages en de jaarrekening van de 
Veiligheidsregio wordt aandacht geschonken aan de weerstandscapaciteit, risico's en 
weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio. 

In het format voor voorstellen aan het managementteam en het bestuur is op dit moment een 
risicoparagraaf opgenomen. Tijdens de verdere invoering van risicomanagement zal nader 
worden onderzocht in hoeverre de risicoparagraaf aanpassing behoeft, zodat mogelijke risico's, 
de beoordeling ervan en relevante beheersmaatregelen nadrukkelijker bekend zijn bij 
besluitvorming. 

Als ambitie wordt ingezet op de ontwikkeling naar een (organisatiebreed) strategisch 
risicomanagement. Risicomanagement wordt daarmee eveneens een hulpmiddel voor het 
verbeteren van de bedrijfsvoering van de organisatie. Als eerste zal daarbij worden ingezet op 
het ontwikkelen van bewustwording bij alle betrokken partijen en ligt de focus op de strategische 
risico’s. 
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2. Ontwikkelen risicomanagementstrategieën 

Door risicomanagement onderdeel te laten zijn van de P&C cyclus en expliciet op te nemen in 
de verschillende rapportages, worden risico's periodiek beoordeeld, hierdoor neemt de kwaliteit 
van deze schattingen toe. Dit is een van de elementen waarom de volledige implementatie van 
risicomanagement meerdere jaren in beslag neemt. 

In deze fase worden maatregelen gedefinieerd om geïdentificeerde (bruto) risico's (waar 
mogelijk) te beheersen en op welke wijze we kunnen inspelen op eventuele vervolgschade. Er  
worden vijf generieke risicostrategieën benoemd:  

• Vermijden: Dit houdt in dat het beleid of de activiteit waar een risico door ontstaat, wordt 
beëindigd, op een andere manier wordt vorm gegeven of geen beleid gestart wordt dat 
een expliciet risico met zich meebrengt; 

• Beperken: Het nemen van maatregelen om de kans dat een risico zich voordoet te 
verkleinen. Door werkprocessen kwalitatief vorm te geven worden m.n. 
bedrijfsvoeringrisico’s vermeden;  

• Delen: het verzekeren of uit besteden van risico’s;  
• Accepteren:  Als een risico niet wordt vermeden, verminderd, overgedragen of kan 

worden beheerst, wordt een risico geaccepteerd. Een eventuele financiële schade moet 
kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit. Dit betekent niet dat het 
risico niet beïnvloedbaar is en daarom maar geaccepteerd moet worden. Het betekent 
dat het risico op dit moment geaccepteerd wordt en niet op een of andere wijze is 
afgedekt. In deze categorie is het noodzakelijk om de actualiteit van het risico 
nauwlettend te volgen. Om die reden wordt in het overzicht gesproken over het najagen 
van het risico;  

• Overdragen: Door het risico af te dekken door een verzekering of het beleid dat een 
risico met zich meebrengt, uit te laten voeren door een andere betrokken partij. Deze 
neemt daarbij ook de financiële risico’s over. 

Risicobeheersing is vaak een mix van bovenstaande strategieën.  

Het voorgaande maakt duidelijk dat een verband bestaat tussen bestaande risico's, de mate 
waarin deze kunnen worden beheerst, vermeden of overgedragen en het weerstandsvermogen. 
Hieruit blijkt dat beheersmaatregelen soms liggen op het voorkomen van het risico, soms op het 
verkleinen van het gevolg ervan, maar blijkt ook dat niet altijd alle risico's kunnen of hoeven te 
worden beperkt. Juist door het nemen van risico's worden doelen bereikt. Risico’s zijn ook 
kansen! 

3. Ontwerpen/uitvoeren risicomanagementvaardigheden 
 
Beheersingsmaatregelen 
Nu bekend is welke risico’s aandacht behoeven en hoe we om willen gaan met deze risico’s, 
kunnen de aanwezige beheersingsmaatregelen worden geïnventariseerd en worden de 
effectiviteit en efficiency van de beheersingsmaatregelen beoordeeld: in hoeverre dragen deze 
beheersingsmaatregelen bij aan het mitigeren van het risico? Met andere woorden: in hoeverre 
blijft het risico ook na de implementatie van de maatregelen nog een risico? Per risico wordt een 
risico-eigenaar (‘risk-owner’) benoemd. 
Beheersingsmaatregelen bestaan in de meeste gevallen uit beleid en procedures die aangeven 
op welke wijze het beleid moet worden uitgevoerd.  
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Ten behoeve van het kunnen beheersen van de risico’s worden per risico kritieke 
succesfactoren en prestatie indicatoren opgesteld. Daar waar nodig wordt direct actie 
ondernomen. 
 
Indien risico’s onvoldoende worden beheerst, wordt een actieplan opgesteld. De uitvoering van 
het actieplan dient bewaakt en indien nodig bijgesteld te worden. De effectiviteit van het 
risicomanagement en de effectiviteit van de beheersingsmaatregelen dienen periodiek 
beoordeeld en indien nodig bijgesteld te worden. Hieraan wordt een rapportagestructuur 
gekoppeld, die ervoor dient te zorgen dat het management risico’s en gebeurtenissen 
rapporteert aan het juiste (management)niveau binnen de organisatie (koppeling aan P&C 
cyclus). 

Dat echter niet alle risico’s kunnen worden beheerst moge duidelijk zijn. Risicomanagement 
zorgt niet voor een risicovrije omgeving. Het is gericht op het realiseren van een effectieve 
bedrijfsvoering. Hiertoe is ook van belang te kijken in hoe verre we de mogelijke gevolgen van 
een risico kunnen beheersen als een risico zich eenmaal manifesteert. 

Risicomanagementvaardigheden 
Om geïntegreerd risicomanagement echter effectief te laten zijn en het te integreren in de 
bedrijfsvoering, zijn kennis en vaardigheden van methoden en technieken van 
risicomanagement noodzakelijk. De gemeenschappelijke taal en visie met betrekking tot 
risicomanagement wordt vertaald in dagelijkse werkzaamheden en op deze wijze ingebed in het 
takenpakket van het voor risicomanagement verantwoordelijk management. Dit betekent 
evenwel niet dat risicomanagement slechts het domein is van een handvol managers. Zoals 
eerder aangegeven is risicomanagement de verantwoordelijkheid van eenieder binnen de 
organisatie. Een voorbeeld van risicomanagement vaardigheden kan zijn het trainen van 
managers in het gebruik van Risk Self Assessments. 

4. Bewaken resultaten risicomanagement 

Als sluitstuk van het proces is niet alleen belangrijk of de juiste maatregel is gekozen en is 
toegepast maar te bewaken en te toetsen dat de gekozen maatregel het gewenste effect heeft 
(monitoren). Indien een maatregel niet het gewenste effect heeft kan worden bijgestuurd. Van de 
afdelingsmanagers wordt verwacht dat zij zelfstandig risicomanagement kunnen toepassen. Dit 
wordt vaak gepresenteerd in de vorm van een Risk Self Assessment of Control Self Assessment 
(bijvoorbeeld als onderdeel van de periodieke Managementrapportage). 

De achterliggende gedachte hierbij is dat het afdelingsmanagement zelfstandig in staat wordt 
geacht de relevante risico’s te benoemen en de effectiviteit en efficiency van 
beheersingsmaatregelen vast te stellen. Leden van de organisatie houden zich daarbij periodiek 
een spiegel voor om te beoordelen of hun organisatie(onderdeel) de relevante risico’s beheerst 
en waar verbetermogelijkheden zijn zodat de organisatie zich continu kan verbeteren en de 
doelstellingen gehaald worden. Periodiek dient binnen de organisatie beoordeeld te worden 
(bijvoorbeeld door de concerncontroller) of de Risk Self Assessments ook daadwerkelijk zijn 
uitgevoerd en wat gedaan is met de uitkomsten ervan. 

5. Continu verbeteren risicomanagement 

Via bovenstaand proces van identificatie, analyse en beoordeling en beheersing van risico's is 
het grootste deel, van wat de Veiligheidsregio onder risicomanagement verstaat, benoemd. 
Bovenstaande stappen dienen een structurele plek binnen de P&C cyclus te krijgen. 
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Integrale rapportage momenten  
Integrale rapportage over risico’s vindt plaats op twee momenten in het jaar, bij de 
programmabegroting en bij de verantwoording. Bij de tussentijdse rapportage wordt alleen 
gerapporteerd over majeure afwijkingen. In de paragraaf weerstandsvermogen ligt de focus op 
de financiële gevolgen van risico's. Bij de rapportages wordt ingegaan op risico’s van materiële 
omvang en waarschijnlijkheid die nog niet op andere wijze zijn afgedekt. 
 

In de structuur van de Veiligheidsregio is een onderscheid te maken in bestuurlijke en ambtelijke 
verantwoordelijkheden.  

Het Algemeen bestuur en de Bestuurscommissie GGD voor het onderdeel Publieke 
Gezondheid, is eindverantwoordelijk voor risicomanagement en vervult actief haar rol in 
besluitvormende zin over de diverse P&C documenten zoals beleidskaders, begroting, 
bestuursrapportage en jaarrekening. Door middel van dit instrumentarium wordt het bestuur 
actief betrokken bij risicoafwegingen bij bestuurlijke besluitvorming.  

De directie van de Veiligheidsregio is ambtelijk eindverantwoordelijk voor wat betreft de 
toepassing van risicomanagement. Binnen de Veiligheidsregio is integraal management van 
toepassing waarbij de afdelingsmanagers gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen. 
Verantwoordelijkheid over de toegewezen organisatieonderdelen alsook de collectieve 
verantwoordelijkheid vanuit integraal management.  

De Veiligheidsregio kiest ervoor om spelregels van risicomanagement en weerstandsvermogen 
vast te leggen in deze Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen en te borgen in de 
P&C cyclus. Door deze koppeling wordt:  

- Elk jaar minimaal bij de (programma)begroting een risico-inventarisatie uitgevoerd; 
- In de jaarrekening verantwoording afgelegd over risico’s die in de (programma)begroting,  
  afdelingsplannen en tussentijdse rapportage (bestuursrapportages) zijn benoemd; 
- In de tussentijdse rapportages risico’s gemeld die nieuw zijn of die significant afwijken; 
- Het bewustzijn rondom risico’s verhoogd. 
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Hiervoor hanteren we de risicokaart uit paragraaf Risico inventarisatie: 

Risicoscore 
impact 

Risicoklasse Rapportage 

0<3 Minimaal Afdelingsrapportage 

3<5 Laag Managementrapportage 

5<10 Gemiddeld Managementrapportage 

10<20 Hoog Bestuursrapportage 

>20 Urgent Bestuursrapportage 

 

Dit betekent dat het bestuur geïnformeerd wordt over risico’s met een potentiële impact van 
circa 250.000 euro of meer. In de praktijk zullen risico’s met een iets kleinere impact, maar een 
hoge waarschijnlijkheid ook gemeld worden. 

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt ingegaan op de risico’s uit de risicoklassen hoog en 
urgent. Per risico wordt vermeld: 

• Welk programma en welke doelstelling het betreft; 
• De risicocategorie (economisch / markt, politiek / maatschappelijk, natuur, 

organisatorisch, politiek / bestuurlijk, uitvoering, middelen, personeel, juridisch); 
• Inhoudelijke toelichting op het risico; 
• De risicoscore op omvang (1 t/m 5) en waarschijnlijkheid (1 t/m 5); 
• Of de gevolgen incidenteel of structureel zijn; 
• De gekozen risicostrategie; 
• De getroffen / nog te treffen maatregelen; 
• De netto verwachte omvang. 

Ook wordt in de paragraaf weerstandsvermogen het totale risicobedrag vermeld. Dit wordt 
afgezet tegen de weerstandscapaciteit. 

Risico’s die op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (art 10 en 11) een vertrouwelijk 
karakter hebben (bijvoorbeeld doordat zij vertrouwelijke bedrijfsgegevens van derden betreffen, 
of doordat publicatie de financiële belangen van de VRLN zou schaden) worden niet 
opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen, maar via vertrouwelijke weg aan het bestuur 
ter informatie voorgelegd. 
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Indien buiten de cyclusmomenten om, zich majeure ontwikkelingen voordoen op de risico’s, dan 
geldt de actieve meldingsplicht. Richtinggevend hiervoor is dat het bestuur wordt geïnformeerd 
over: 

• Nieuwe risico’s met een risicoscore van 20 of hoger (risicoklasse urgent); 
• Bestaande risico’s: als het risico stijgt van 9 of lager (risicoklasse minimaal, laag of 

gemiddeld) naar 20 of hoger (risicoklasse urgent). 

Dit betekent dat bij een nieuw cyclusdocument de risicoklasse urgent in principe geen risico’s 
bevat die nog niet eerder aan het bestuur zijn gemeld (hetzij bij een cyclusstuk, hetzij via 
afzonderlijke informatie). 

In de paragraaf weerstandsvermogen (van de programmabegroting) wordt (naast de informatie 
over de risico’s (zie boven) aangegeven:  
 

 Wat de beschikbare weerstandscapaciteit is; 

 Wat de benodigde weerstandscapaciteit is; 

 Wat het weerstandsvermogen is; 

 Hoe weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen zich over de jaren ontwikkelen;  

 Of er aanleiding bestaat het weerstandsvermogen aan te vullen of af te romen.  
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Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit  
Risicomanagement is het voorkomen of reduceren van de nadelige gevolgen die het optreden 
van risico’s met zich mee kunnen brengen. Een risico is een onzekere gebeurtenis met 
(nadelige) gevolgen voor de VRLN. Deze gevolgen kunnen beleidsmatig en/of financieel zijn. Bij 
het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico’s. 
Risicomanagement komt dus eerst. Pas als een risico zich - ondanks de inspanningen op het 
gebied van risicomanagement - toch voordoet en negatieve financiële gevolgen heeft voor de 
VRLN, komt het weerstandsvermogen in beeld. Weerstandsvermogen is daarmee het sluitstuk 
van risicomanagement.  

 

Het woord 'vermogen' in de term weerstandsvermogen verwijst níet naar geld. Het is een 
maatstaf voor de mate waarin de VRLN in staat is om de nadelige gevolgen van risico’s op te 
vangen. Het gaat hierbij niet om tegenvallers van een paar euro, maar om tegenvallers die – als 
er geen weerstandsvermogen zou zijn – de continuïteit in de uitvoering van taken in gevaar 
brengen.  
In hoeverre de VRLN in staat is om financiële tegenvallers op te vangen hangt af van:  
 

 De risico’s die de VRLN loopt; 

 De middelen die de VRLN vrij kan maken om risico’s op te vangen.  

 

Hierbij zijn twee elementen belangrijk:  
 

 Hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit 
noemen we de benodigde weerstandscapaciteit;  

 Hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit 
noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit.  

 

De term weerstandscapaciteit verwijst daarmee wél naar 'geld': enerzijds hoeveel geld nodig is 
(de benodigde weerstandscapaciteit) en anderzijds hoeveel geld beschikbaar is (de beschikbare 
weerstandscapaciteit). Het weerstandsvermogen geeft aan wat de verhouding is tussen de 
beschikbare hoeveelheid geld en de benodigde hoeveelheid geld, of de mate waarin de VRLN in 
staat is om de nadelige gevolgen van risico’s op te vangen. 

Er zijn geen wettelijke normen voor de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen. Gezien 
de definitie van benodigde weerstandscapaciteit (= verwachte impact alle risico’s * gewenste 
mate van zekerheid) is het uitgangspunt dat de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal 
gelijk moet zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit: 

Weerstandsvermogen =  Beschikbare weerstandscapaciteit ≥ 11 
              Benodigde weerstandscapaciteit 

Het weerstandvermogen is een momentopname, in deze turbulente tijd volgen ontwikkelingen 
elkaar snel op. Om een goed beeld te houden is het noodzakelijk periodiek aandacht te 
schenken aan de feitelijke ontwikkeling van deze ratio. Het Veiligheidsregio beleid is 

                                                        
1 Een uitkomst van 1,0 betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft om de risico's financieel af te dekken. 

De NAR en Universiteit Twente hanteren de volgende waarderingstabel tbv het weerstandsvermogen: >2,0 
Uitstekend, 1,4 <2,0 Ruim voldoende,  1,0 < 1,4Voldoende,  0,8 < 1,0 Matig,  0,6 < 0,8 Onvoldoende en  <0,6 Ruim 
onvoldoende. 
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toekomstgericht. De risicocomponenten uit het Veiligheidsregio beleid zijn leidend voor de 
omvang van het benodigde- en de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze verwachtingen 
vragen om een periodieke toetsing met de werkelijke ontwikkelingen. 

Benodigde weerstandscapaciteit  
De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend als de som van de minimumnorm (zie 
hieronder) plus de verwachte impact van de risico’s bij gewenste mate van zekerheid.  
Er is een minimumnorm nodig omdat tegenvallers zich kunnen voordoen waar niemand rekening 
mee had gehouden. Zelfs een organisatie die geen risico’s (benoemd) heeft, heeft 
weerstandscapaciteit nodig. Landelijk wordt veelal een minimum norm gehanteerd van 2% van 
de omzet. Voor de VRLN betekent dit voor 2015 een bedrag van € 1,2 miljoen. 
Dit bedrag wordt vierjaarlijks herzien bij de actualisatie van de nota weerstandsvermogen en 
risicomanagement. 

Met de brand in Moerdijk, de vuurwerkramp in Enschede en de Bijlmerramp in het achterhoofd, 
lijkt dit bedrag laag. Het Rijk heeft door de Wet veiligheidsregio’s echter een vangnet gecreëerd 
voor gemeenten die met dergelijke situaties te maken krijgen. Artikel 55 lid 2 van deze wet 
bepaalt:  
“In de kosten die voor een gemeente voortvloeien uit de daadwerkelijke bestrijding van een 
ramp en uit de gevolgen van die bestrijding, kan Onze Minister een bijdrage verlenen.” 

 

Bij het bepalen van de verwachte impact van risico’s moet onderscheid gemaakt worden tussen 
risico’s met incidentele gevolgen en risico’s met structurele gevolgen. De verwachte impact van 
risico’s met structurele gevolgen is in principe oneindig, de gevolgen komen immers jaarlijks 
terug. Dit zou betekenen dat ook het weerstandsvermogen oneindig groot zou moeten zijn. Dit is 
niet realistisch. Voor de bepaling van de verwachte impact van structurele risico’s – en daarmee 
voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit – tellen alleen de verwachte gevolgen 
in de eerste drie jaar: 100% in het eerste jaar, 50% in het tweede jaar en 25% in het derde jaar. 
Door middel van bijsturing en/of aanpassing van het beleid moet het risico volgens deze dalende 
lijn geminimaliseerd dan wel opgevangen worden binnen de exploitatie.  
Vanuit het voorzichtigheidsprincipe (winsten pas nemen als ze gerealiseerd zijn, verliezen 
meteen) worden positieve risico’s niet gesaldeerd met negatieve risico’s voor de bepaling van 
het benodigde weerstandsvermogen. Ook risico’s die al op andere wijze (bijvoorbeeld 
verzekering, voorziening) zijn afgedekt, tellen niet mee voor de bepaling van het benodigde 
weerstandsvermogen.  
 

Netto verwachte omvang risico 1 * Waarschijnlijkheid risico 1 = Verwachte impact risico 1 

Netto verwachte omvang risico 2 * Waarschijnlijkheid risico 2 = Verwachte impact risico 2 

Netto verwachte omvang risico … * Waarschijnlijkheid risico .. = Verwachte impact risico … 

Netto verwachte omvang risico N * Waarschijnlijkheid risico N = Verwachte impact risico N + 

          TOTAAL 

De waarschijnlijkheid waarmee risico’s optreden zijn in het kader van risicomanagement 
kwalitatief geïnventariseerd. Voor de berekening van het benodigde weerstandsvermogen 
hangen we hier een dekkingspercentage aan. Dit percentage geeft de mate aan waarin de 
verwachte omvang van het risico meetelt voor de benodigde hoogte van het 
weerstandsvermogen. Voor alle risico’s in een klasse, wordt hetzelfde percentage gehanteerd. 
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Waarschijnlijkheid Dekkingspercentage 

Zeer klein 5% 

Klein 25% 

50/50 50% 

Groot 75% 

Zeer groot 95% 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit  
De beschikbare weerstandscapaciteit is de optelsom van alle elementen uit de financiën van de 
VRLN die daadwerkelijk kunnen worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken. De mogelijke 
onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij is 
aangegeven of en zo ja in hoeverre deze elementen ook binnen de VRLN tot de beschikbare 
weerstandscapaciteit worden gerekend. Uitgangspunten hierbij zijn dat onderdelen van de 
financiën van de VRLN alleen tot het weerstandsvermogen behoren indien daadwerkelijke inzet:  
 

 Niet leidt tot een gat in de begroting; 
 Hieraan niet al een bestemming is gegeven, dan wel geplande uitgaven tegenover staan.  

 

Deze beschikbare weerstandscapaciteit wordt jaarlijks vastgesteld.  

 
Draagt bij aan beschikbare weerstandscapaciteit?  
Balans  

Reserves  
 

Deels  Incidenteel  Voor zover nog niet bestemd en voor zover de rente 
niet is ingezet als dekking in de exploitatie.  

Stille reserves op financiële vaste activa  
 

N.v.t  Incidenteel  VRLN kent geen financiële vaste activa.  

Stille reserves op materiële vaste activa  
 

N.v.t  Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Voorzieningen  
 

Nee   Staan verplichtingen tegenover. 

Exploitatie 

Onbenutte belastingcapaciteit  
 

N.v.t.  Structureel  VRLN heft geen belastingen.  

Andere onbenutte inkomstenbronnen  
 

N.v.t.  Geen onbenutte inkomstenbronnen bekend.  

Nog niet ingevulde begrotingsruimte  
 

N.v.t.  Incidenteel/ 
Structureel 

  

Nog niet ingevulde investeringsruimte  
 

Nee   Is bestemd voor instandhouding kapitaalgoederen 
c.q. inlopen van achterstallig onderhoud. 

Bezuinigingen 
2
 

 
Nee   Is alternatief, geen onderdeel van. 

Post onvoorzien  
 

N.v.t. Structureel  VRLN kent geen post onvoorzien.  

 

                                                        
2 Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als de mate waarin de VRLN haar risico’s op kan vangen, zonder 
dat het beleid aangepast moet worden. Bezuinigen is daarmee géén onderdeel van de weerstandscapaciteit. 
Het is een alternatief voor het opvangen van risico’s. 
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Inzetten, aanvullen en afromen van de weerstandscapaciteit  
Bij het beleid ten aanzien van de beschikbare weerstandscapaciteit zijn drie elementen van 
belang:  
 

 Wanneer doen we een beroep op de beschikbare weerstandscapaciteit?;  

 Hoe zorgen we dat het weerstandsvermogen op peil blijft, dus hoe vullen we de 
beschikbare weerstandscapaciteit weer aan?;  

 Wanneer gaan we over tot het afromen van de beschikbare weerstandscapaciteit?  

 

Hierbij moet steeds in gedachten worden gehouden dat een beroep op de weerstandscapaciteit 
niet de enige mogelijkheid is om de gevolgen van risico’s op te vangen. Steeds moet de 
afweging worden gemaakt tussen een beroep op de weerstandscapaciteit en andere 
maatregelen, zoals bezuinigingen en bijstelling van het staande beleid (prioriteiten 
heroverwegen bijv. door de inzet van bestemmingsreserves). Het weerstandsvermogen is een 
maatstaf voor de mate waarin de VRLN in staat is om tegenvallers op te vangen, zonder dat 
noodgedwongen het beleid aangepast hoeft te worden. Het bestaan van het 
weerstandsvermogen sluit de mogelijkheid tot bezuinigen niet uit, het schept alleen de 
mogelijkheid tot kiezen. De aanwezigheid van het weerstandsvermogen 'koopt tijd' om 
weloverwogen keuzes te maken en aanloopkosten op te vangen.  
 
Het is niet zo dat risico’s die meetellen voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit 
ook automatisch – als zij zich voordoen – ten laste komen van de VRLN brede beschikbare 
weerstandscapaciteit. Organisatieonderdelen zijn zelf verantwoordelijk voor risico’s die te maken 
hebben met hun producten en hun bedrijfsvoering. Dit is in overeenstemming met de integrale 
verantwoordelijkheid van de manager. De oplossing moet in beginsel dan ook gezocht worden 
binnen de afdeling en binnen het betreffende programma. Pas als de afdeling het risico in de 
redelijkheid niet zelf kan dragen, komen VRLN brede maatregelen in beeld. 

Wanneer kan een onderdeel of afdeling een risico in de redelijkheid niet zelf dragen? Precieze 
regels zijn hiervoor niet te geven. Het is maatwerk en heeft per definitie een zekere mate van 
subjectiviteit.  
Bij de bepaling of een risico in aanmerking komt om te worden gezien als 'VRLN breed risico' 
spelen de volgende elementen mee:  

 

 Het risico gaat de draagkracht van de afdeling te boven. Vuistregel hiervoor is bedragen 
groter dan 1% van de omzet van de afdeling; 

 De oorzaak van het risico en de mogelijkheid tot sturing en beheersing op het risico 
liggen buiten de invloedssfeer van de afdeling.  

 Stapeling van risico’s: als diverse risico’s zich binnen korte tijd na elkaar manifesteren, 
waardoor de gevolgen zich opstapelen.  

 

Bovenstaande elementen zijn slechts indicatoren voor wanneer een risico in aanmerking komt 
als 'VRLN breed risico'. Het is geen checklist, die automatisch toegang geeft tot. Een risico is 
pas een VRLN breed risico nadat het door de directie is geaccepteerd als zodanig. Hiervoor is 
dus expliciete besluitvorming vereist.  
Wanneer besloten wordt dat een afdeling een risico in de redelijkheid niet zelf kan dragen, 
betekent dit niet dat het risico volledig ten laste komt van de algemene middelen. Er zal ook 
gekeken worden welk deel van het risico de afdeling in de redelijkheid wél zelf kan dragen. De 
afdeling houdt een 'eigen risico'.  
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In twee situaties kan het nodig zijn om de weerstandscapaciteit aan te vullen:  
 

 Er is een beroep gedaan op de weerstandscapaciteit; 

 Als de risico’s zijn toegenomen.  

 

Als een beroep wordt gedaan op de weerstandscapaciteit, moet besluitvorming hierover 
gepaard gaan met besluitvorming over concrete maatregelen die het weerstandsvermogen 
binnen afzienbare tijd (enkele jaren) weer op niveau zullen brengen. Als geen andere concrete 
maatregelen worden benoemd, dan worden alle financiële voordelen die zich voordoen 
toegevoegd aan de weerstandscapaciteit, net zolang totdat het weerstandsvermogen weer op 
niveau is. Indien de algemene reserve niet op niveau is, worden alle voordelen van de VRLN 
hiervoor ingezet.  

Het gaat erom dat het weerstandsvermogen niet wordt aangetast. Dit betekent niet dat hetzelfde 
bedrag moet worden aangevuld als waarvoor een beroep op de weerstandscapaciteit werd 
gedaan. De deling beschikbare / benodigde weerstandscapaciteit moet hetzelfde getal 
opleveren. Hiervoor is niet alleen de uitname uit de beschikbare weerstandscapaciteit van 
belang, maar ook de mate waarin het risico meetelde in de benodigde weerstandscapaciteit.  
 
Het kan dus tijdelijk zo zijn dat:  

 

Weerstandsvermogen =  Beschikbare weerstandscapaciteit  <1 
    Benodigde weerstandscapaciteit 

 

Ook hier geldt dat als geen andere concrete maatregelen worden benoemd, dan worden alle 
VRLN brede financiële voordelen die zich voordoen toegevoegd aan de weerstandscapaciteit, 
net zolang totdat het weerstandsvermogen weer op niveau is. 

Bij besluitvorming over (nieuwe) grote projecten en beleidsnota's moet in het management- en 
bestuursadvies een verplichte risicoparagraaf worden opgenomen. Hierbij moet aangegeven 
worden wat de effecten zijn voor de benodigde weerstandscapaciteit. In de verplichte 
risicoparagraaf neemt de afdeling het ingevulde risicomodel op, inclusief te treffen 
beheersmaatregelen. Ook dient het management/bestuursadvies een dekkingsvoorstel te 
bevatten voor de benodigde weerstandscapaciteit. Om te voorkomen dat er voor elk wissewasje 
een risicoparagraaf moet worden opgesteld en dit veel ambtelijke capaciteit kost, geldt de 
verplichte risicoparagraaf alleen voor projecten met een investeringsbedrag van meer dan € 
500.000 en voor beleidsnota's waarvan de jaarlijkse lasten meer dan € 500.000 bedragen. 

 

Afromen van de beschikbare weerstandscapaciteit is mogelijk als aan een aantal voorwaarden 
wordt voldaan. 

Afromen mag als: 

Beschikbare weerstandscapaciteit  ≥1 én Aanwezige weerstandcapaciteit ≥ 0,75 
Benodigde weerstandscapaciteit  Benodigde weerstandscapaciteit 

Afromen verloopt stapsgewijs. Elk jaar mag bij de begrotingsbehandeling maximaal ¼ van het 
overschot afgeroomd en ingezet worden. Over de resterende ¾ wordt bij de volgende 
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begrotingsbehandeling beslist. Als dan wederom blijkt dat afgeroomd kan worden, mag weer ¼ 
deel (van het overschot in dat betreffende jaar) ingezet worden. Door het inbouwen van stappen 
in het afromen van de aanwezige weerstandscapaciteit wordt rekening gehouden met fluctuaties 
in de benodigde weerstandscapaciteit van jaar op jaar. Het moet zo veel mogelijk voorkomen 
worden dat het ene jaar de weerstandscapaciteit wordt afgeroomd en het volgende jaar weer 
moet worden aangevuld. 

Reserves en voorzieningen3 
Het belangrijkste verschil tussen reserves en voorzieningen is dat reserves behoren tot het 
eigen vermogen, de voorzieningen tot het vreemd vermogen. Naast de algemene reserve 
bestaan bestemmingsreserves. Met het vaststellen van deze notitie vindt een herijking plaats 
van de bestaande notitie reserves en voorzieningen uit 2013.  

Reserves  
Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die 
bedrijfseconomisch gezien vrij zijn te besteden. Tegenover een reserve staat geen direct 
aanwijsbare verplichting. Het Algemeen Bestuur kan aan bepaalde reserves een bestemming 
geven. Deze bestemming is door het Algemeen Bestuur altijd heroverweegbaar (voor zover 
hiervoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan). 

Het instellen van een reserve is het primaat van het Algemeen Bestuur (budgetrecht). Dit 
betekent dat voor het vormen van een reserve vooraf toestemming gegeven moet worden door 
het Algemeen Bestuur. Voorgesteld wordt dat het instellen van een reserve alleen gebeurt op 
die momenten dat er een integrale afweging van beleidsbeslissingen plaatsvindt, te weten bij de 
behandeling van de begroting of rekening. De informatie die hierbij verstrekt moet worden is:  
 
- met welk doel wordt de reserve gevormd;  

- wat is de benodigde omvang van de reserve en de wijze (financiële onderbouwing, indien  
  mogelijk) waarop de omvang is bepaald;  

- wat is de looptijd van de in te stellen reserve (indien mogelijk). Met andere woorden wanneer is 
  men voornemens om het doel uiteindelijk te realiseren;  
- welke verplichtingen liggen er op deze reserve  
- bestemmingsreserves dienen alleen gevormd te worden voor doelen met een omvang van  
  minimaal € 20.000  
 
De reserves mogen niet worden aangewend ter afdekking van structurele tekorten. Aanwending 
ten behoeve van incidentele tekorten is wel toegestaan. 
 
Volgens artikel 43 BBV zijn de volgende reserves te onderscheiden: 

a. de algemene reserve: de algemene reserve wordt gedefinieerd als een reserve niet zijnde 
een bestemmingsreserve. De algemene reserve is een vrije reserve en is noodzakelijk om te 
kunnen beschikken over een financiële buffer voor het opvangen van onvoorziene financiële 
risico’s c.q. negatieve rekeningsaldi; 

b. Bestemmingsreserve: onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan 
een bepaalde bestemming (doelstelling) is gegeven door het algemeen bestuur en daarom 

                                                        
3 Het hoofdstuk Reserves en voorzieningen is gebaseerd op de in 2013 vastgestelde Nota Reserves en 
Voorzieningen van de VRLN. 
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voor het realiseren van die doelstelling geoormerkt is. De bestemmingsreserves worden 
onderverdeeld in:  
- bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de  
  tarieven, die aan derden in rekening worden gebracht wegens door de organisatie  
  geleverde prestaties;  
- overige bestemmingsreserves.  

 

De bufferfunctie is de belangrijkste functie van het eigen vermogen van Veiligheidsregio. Deze 
middelen kunnen worden ingezet om tegenvallers op te vangen. Reserves (voor zover hiervoor 
geen verplichtingen zijn aangegaan) zijn daarom beschikbare middelen om risico's 
(tegenvallers) af te dekken. Reserves maken deel uit van de weerstandscapaciteit van de 
Veiligheidsregio. De VRLN kent momenteel geen algemene reserve gezien het besluit van het 
algemeen bestuur van 15 januari 2004 om geen algemene reserve te vormen en eventuele 
onvoorziene ontwikkelingen op te vangen door de gemeenten zelf. 

Beschikkingsrecht 
Met het vaststellen van de Nota Reserves en Voorzieningen (2013) is besloten om voor 
onttrekkingen ten laste van bestemmingsreserves die passen binnen de wettelijke en door het 
Algemeen Bestuur geaccordeerde taakstelling van de regio en die passen binnen het 
vastgestelde doel van de betreffende bestemmingsreserve het mandaat neer te leggen bij de 
algemeen directeur. 

Rentebijschrijving  
Op reserves wordt geen rente bijgeschreven. De enige uitzondering hierop zijn die reserves die 
aangehouden worden voor de dekking van kapitaallasten. Het percentage rente dat hierop via 
de resultaatsbestemming wordt bijgeschreven is gelijk aan het rentepercentage dat gehanteerd 
wordt voor de berekening van de kapitaallasten van het betreffende activum. 

Opheffen reserves  
Het algemeen bestuur besluit tot het opheffen van reserves. Opheffing kan geschieden op 
momenten dat het geformuleerde doel gerealiseerd is of niet meer actueel is. 

Waardering  
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Voorzieningen  
Voorzieningen hebben het karakter van een ‘verplichting’ en behoren tot het vreemd vermogen. 
Voorzieningen worden gevormd ten behoeve van concrete of specifieke risico’s of om te kunnen 
voldoen aan verplichtingen en ter dekking van verliezen die op de balansdatum daadwerkelijk 
bestaan.  
Voorzieningen worden gevormd wegens:  
 

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs te schatten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld min of meer onzekere 
verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden, zoals 
belastingverplichtingen, garantieverplichtingen en dergelijke;  

b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten 
verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. Het gaat 
hierbij om bijv. lasten voortvloeiend uit risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering, 
zoals rechtsgedingen, reorganisaties e.d.;  
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c. kosten die in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong mede vindt in het boekjaar of in een voorafgaand boekjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal 
begrotingsjaren (bijv. onderhoudsvoorzieningen);  

d. tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek 
besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen bedoeld in artikel 
49, onderdeel b van het BBV. Met de uitzondering worden de subsidies/specifieke 
uitkeringen bedoeld van Europese en Nederlandse overheidslichamen. Deze worden als 
transitorische post verantwoord.  

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume. 

Voorzieningen behoren niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit, maar zijn dekking voor 
verwachte risico’s of verliezen. Het is een wettelijke verplichting (BBV: artikel 44, lid 1b) om een 
voorziening te vormen voor risico’s die een economisch of juridisch afdwingbare verplichting of 
verlies betreffen en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. Voorzieningen meetellen in 
de beschikbare weerstandscapaciteit zou een dubbeltelling zijn. 

Toevoegingen en onttrekkingen  
Elke voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of het 
desbetreffende risico. Mutaties in voorzieningen door toevoegingen of onttrekkingen vloeien 
uitsluitend voort uit het aanpassen aan een nieuw noodzakelijk niveau of hangen samen met het 
doel waarvoor de voorziening is ingesteld.  
Toevoegingen aan voorzieningen maken onderdeel uit van de rekening van baten en lasten. Dit 
betekent dat toevoegingen aan voorzieningen onderdeel uitmaken van het resultaat 
(resultaatbepaling).  
Uitgaven komen rechtstreeks ten laste van voorzieningen en gaan niet via de exploitatie. Een 
voorziening wordt gevormd ten laste van een bepaald jaar omdat in dat jaar wel de 
voorwaardelijke verplichting ontstaat maar niet de bijbehorende uitgaven worden gedaan. Als na 
het vormen van de voorziening ook de uitgaven via de exploitatie zouden lopen, is sprake van 
het tweemaal verwerken van dezelfde uitgaven (zij het in verschillende boekjaren). 

Instellen van voorzieningen  
Het instellen van een voorziening is het primaat van het algemeen bestuur (budgetrecht).  
Voor bepaalde voorzieningen wordt door de wet al aangegeven dat een voorziening gevormd 
moet worden. Dit betreffen dan voorzieningen voor afdekking van risico’s. Bij deze 
voorzieningen geldt het principe dat “verliezen” genomen moeten worden zodra ze bekend zijn 
(en winsten wanneer ze gerealiseerd zijn). Het nemen van verlies betekent het verwerken direct 
ten laste van de exploitatie al of niet via de vorming van een voorziening. Deze worden achteraf 
bij de vaststelling van de jaarrekening (toelichting op de balans) geformaliseerd.  
 
Opheffen voorzieningen  
Het opheffen van voorzieningen (m.u.v. onderhoudsvoorzieningen) vindt plaats op het moment 
dat de verplichting c.q. het ingeschatte risico heeft plaatsgevonden, dan wel niet meer bestaat. 
Opheffing gebeurt bij de vaststelling van de rekening.  
 
Beschikkingsrecht  
Met het vaststellen van de Nota Reserves en Voorzieningen (2013) is besloten om de 
bevoegdheid tot het doen van uitgaven ten laste van voorzieningen die passen binnen de 
wettelijke en door het Algemeen Bestuur geaccordeerde taakstelling van de regio en die passen 
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binnen het vastgestelde doel van de betreffende voorziening te delegeren naar de 
directie/afdelingshoofden. 
 
Negatieve voorzieningen  
Volgens de voorschriften mogen voorzieningen niet negatief zijn. Dit betekent dat het doen van 
uitgaven (onttrekkingen) ten laste van een voorziening eerst plaatsvinden nadat geconstateerd 
is dat de omvang van de voorziening voldoende groot is.  
 
Waardering  
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Rentebijschrijving  
Rentebijschrijving op voorzieningen is niet toegestaan. Een voorziening is immers precies 
dekkend zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico’s. Een uitzondering hierop is 
toegestaan indien de voorziening tegen contante waarde is gewaardeerd. 
 

Reserves en voorzieningen als financieringsmiddel 

Reserves en voorzieningen maken onderdeel uit van de totale financieringsmiddelen van de 
VRLN en worden ingezet als intern financieringsmiddel. Als zodanig worden de reserves en 
voorzieningen meegenomen bij de berekening van de renteomslag. Doordat nagenoeg op geen 
reserves en voorzieningen rente bijgeschreven wordt loopt de VRLN het risico dat door het 
inzetten van de reserves en voorzieningen de renteomslag gaat stijgen. 

Om dit risico te verminderen bedraagt de renteomslag minimaal 4,5 %. Indien de werkelijke 
berekening lager is dan 4,5 % wordt het hiermee samenhangende voordeel  in de begroting 
opgenomen 

Uitwerking Risicomanagement  en weerstandsvermogen in de reserve en 
voorzieningen positie per 1 januari 2015 
 
De gevolgen van de uitgangspunten van deze nota risicomanagement alsmede het verzoek van 
het Algemeen Bestuur duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot mogelijke 
insolvabiliteitsrisico’s en de besteding van bestemmingsreserves hebben geleid tot onderstaand 
herijkingsvoorstel voor de bestemmingsreserves en voorzieningen. Na accordering door  het 
bestuur zal een en ander in de administratie per 1 januari 2015 worden geeffectueerd. 
 
Uitgangspunten: 
 

 Bestemmingsreserves worden overeenkomstig het bepaalde in het BBV gevormd op 
basis van besluitvorming door het Algemeen Bestuur op door het Dagelijks Bestuur 
opgestelde voorstellen. 

 Indien de vigerende bestemming niet meer bestaat vloeit de bestemmingsreserve toe 
aan de algemene risicoreserve. 

 Voor de bepaling van de voor het weerstandsvermogen in te zetten 
bestemmingsreserves wordt een uitzondering gemaakt voor die bestemmingsreserves 
waar op grond van het in het verleden gemaakte beslissingen een afschrijvingslast op 
drukt dan waar binnen een looptijd van één kalenderjaar reeds onttrekkingen aan zijn 
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voorzien. Tevens worden uitgezonderd die bestemmingsreserves die op grond van hun 
speciale aard van een bestemming zijn voorzien waarvan de aanwending onderwerp van 
besluitvorming is van buiten de organisatie opererende partijen. 

 Bij de bepaling van hoogte van de algemene risicoreserve ligt de grondslag in het tot 
uitvoering brengen van het risicomanagement , tot dat moment zal de hoogte worden 
bepaald aan de hand van de algemeen aanvaarde norm van 2% van het 
begrotingstotaal. Eventuele over- of ondermaat zal door het Algemeen Bestuur van een 
besluit worden voorzien tot bij- c.q. terug storting naar de deelnemende gemeenten. 

 
Bij een nadere analyse betekent dit voor de huidige opbouw van de bestemmingsreserves dat 
de volgende bestemming kan worden opgeheven dan wel worden aangepast. 
 

 Reserve Brandveilig Leven; reserve wordt ingezet ten behoeve van de projectuitvoering 
en daarmee volledig besteed. 

 Egalisatiefonds PPG , doel en bestemming past in Algemene Risicobeoordeling bedrag 
op te nemen in de Algemene Risicoreserve. 

 Reserve regionalisering Brandweer , activiteiten tot verdere implementatie onderdeel 
reguliere begroting, bestemmingsreserve toe te voegen aan de Algemene Risicoreserve. 

 Reserve convenantgelden , activiteiten tot verdere implementatie onderdeel reguliere 
begroting, bestemmingsreserve toe te voegen aan de Algemene Risicoreserve. 

 Reserve ontwikkeling Meldkamer ; voor de transitie is reeds een bestemmingsreserve 
gevormd, bestemmingsreserve toe te voegen aan de Algemene Risicoreserve. 

 Onderhoudsreserves Nijmeegseweg 40,42. In afwachting van de resultaten van het 
project Huisvesting in tact laten , bij voortgezet gebruik van de locatie omzetten naar een 
voorziening. 

 
 
Een ander leidt tot onderstaande opstelling voor wat betreft de reserves per 1 januari 2016. 
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Bijlage 1 Stappenplan strategische risico’s4 

Onderstaande aanpak geeft een beeld van een ‘risk assessment’ op strategisch niveau: 

1. Het management zorgt ervoor dat periodiek een strategische risicoanalyse wordt uitgevoerd 
met als doel: 

 Identificeren van gebeurtenissen en beoordelen van strategische risico’s; 

 Bepalen van het risk exposure (kans x impact); 

 Bepalen hoe om te gaan met de geïdentificeerde risico’s (risk response); 

 Bepalen van onmiddellijk te ondernemen acties; 

 Bepalen welke strategische risico’s verder onderzocht dienen te worden; 

 Vaststellen op welke processen de strategische risico’s betrekking hebben en vaststellen van 
de prioritering van de risk assessments op procesniveau. 
 

2. Het management zorgt er ook voor dat de strategische risicoanalyses tijdig worden gepland 
en adequaat voorbereid en georganiseerd worden: 

 Benoem een facilitator en een challenger.  
De facilitator faciliteert de bijeenkomsten en concentreert zich op het proces van en de 
voortgang van de risicoanalyse en neemt een neutrale pos tie in tijdens de discussies. De 
facilitator is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de uit komsten van het assessment. 
Hij/zij is een proces begeleider.  
De challenger richt zich meer op de inhoud van de discussie en stimuleert de discussie 
tussen betrokkenen. De challenger dient veel ervaring te hebben met de business en met 
internal control. Verder dient iemand aangewezen te worden die verantwoordelijk is voor de 
vastlegging. 

 Bepaal wie betrokken wordt en nodig de betrokkenen uit voor de geplande risk assessment 
sessies. 

 Start met een sessie waarin de bewustwording van risicomanagement en internal control 
centraal staat. 

 Stel vast welke criteria gebruikt worden bij het bepalen van de strategische risico’s (met 
andere woorden: wanneer spreken we van een strategisch risico?) 

 Vraag aan de deelnemers om voorafgaand aan de bijeenkomsten strategische risico’s aan te 
geven. 

 Identificeer, beoordeel en positioneer (kans en impact) de relevante strategische risico’s in 
een risicomatrix. 

 Bepaal de risk response en stel vast welke acties onmiddellijk ondernomen moeten worden. 
Naar aanleiding hiervan wordt een beheersingsplan opgesteld. 
 

3. De strategische risico-analyse resulteert in een geautoriseerd document waarin een 
samenvatting wordt gegeven van de geïdentificeerde strategische risico’s, het belang van 
deze risico’s (impact en kans), de gekozen risk response, de processen welke aan de 
strategische risico’s zijn gekoppeld, wie de proceseigenaren zijn en een actieplan voor het 
beheersen/mitigeren van de onderkende risico’s. In het actieplan zijn verantwoordelijkheden 
benoemd en is een tijd pad gedefinieerd.  
 

4. Het management moet het beheersingsplan accorderen. De concerncontroller bewaakt de 
uitvoering van het actieplan. 

                                                        
4 Bron: Unit Risk management Requirements DSM 
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Bijlage 2 Stappenplan procesrisico’s5 

Onderstaande aanpak geeft inzicht in een mogelijke aanpak voor een risicoanalyse op 
procesniveau: 
 

1. Het management is ervoor verantwoordelijk dat periodiek voor de meest kritische 
bedrijfsprocessen (in ieder geval voor de primaire processen) een proces risicoanalyse wordt 
uitgevoerd.  
De proces risicoanalyse ('process risk assessment’) heeft de volgende doelstellingen: 

 Beoordelen van mo gelijke procesrisico’s; 

 Bepalen van het risk exposure (kans x impact) van de procesrisico’s; 

 Beoordelen van de beheersingsmaatregelen die de risico’s (zouden moeten) mitigeren. 

 Vaststellen van de behoefte om onmiddellijk actie te ondernemen en het uitwerken van een 
actieplan. 

 
2. De uitkomsten van de strategische risico-analyse worden gebruikt als input voor de 

risicoanalyse op procesniveau. De proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en 
de voortgang van de proces risicoanalyses. Periodiek informeren zij het management over de 
voortgang en de resultaten. 
 

3. De proceseigenaren zorgen er ook voor dat de risicoanalyses op procesniveau tijdig worden 
gepland en adequaat voor bereid en georganiseerd worden: 

 Benoem een facilitator die verantwoordelijk is voor het faciliteren van het proces van 
risicoanalyse; 

 Bepaal wie de deelnemers zijn en nodig deze uit voor de geplande sessies; 

 Start met een sessie waarin de bewustwording van risicomanagement en internal control 
centraal staat; 

 Vraag de deelnemers om procesrisico’s te identificeren, te beoordelen en te prioriteren voor 
de ver schillende (sub)processen. Vaak wordt hierbij ter ondersteuning gebruik gemaakt van 
een database waarin per proces generieke risico’s en beheersingsmaatregelen worden 
weergegeven; 

 Positioneer de procesrisico’s in een risicomatrix (kans en impact); 

 Organiseer een plenaire sessie met alle deelnemers om de risico identificatie en de 
risicobeoordeling te completeren en stel een actieplan op. 

 
4. Bij het uitvoeren van een proces risicoanalyse worden minimaal de volgende functionarissen 

betrokken: 

 Proceseigenaar; 

 Sleutelfunctionarissen binnen het specifieke proces; 

 Sleutelfiguren van aangrenzende processen. 
 
5. Een procesrisicoanalyse levert het volgende op: 

 Overzicht van risico’s en risicobeoordeling; 

 Inzicht in de relatie tussen de verschillende risico’s die aan specifieke bedrijfsprocessen zijn 
gekoppeld in de strategische risicoanalyse; 

 Beoordeling van de kwaliteit (effectiviteit) van de beheersingsmaatregelen per onderkend 
risico; 

                                                        
5 2 Bron: Unit Risk management Requirements DSM 



30 
 

 Voorgenomen acties ten behoeve van het beheersen van de risico’s en verdere verbetering 
van het risicomanagementsysteem. 

 
6. Het actieplan benoemt verantwoordelijkheden, de benodigde middelen en een tijdspad 

waaraan de deelnemers zich hebben gecommitteerd. De proceseigenaar informeert het 
management over de voortgang, de inhoud en de uitkomsten van de procesrisicoanalyse en 
de voortgang van de uitvoering van het actieplan. 

 


