Benaming:
GMS omschrijving
materieel type / inzetrol volgens / (Moet soms nog ingekort
in lijn met LNMV 2.1
worden i.v.m. max lengte
GMS)
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TF WG Materieel typering en roepnummers

Type aanpassing

basis type/ verpl.
methode / nadere
spec. type / inzetrol

Voorbeeld:
materieeltype
/ functievoertuig
/ inzetrol

Typenr LRNP

Verplaatsing
methode

Afkorting

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.
Aanduidingen bezetting voertuig, in de nadere specificatie op positie direct achter het streepje
2
4
6
#

TS‐2
TS‐4
TS‐6V
TS‐#V

nsa
nsa
nsa
nsa

met 2 (of 3) mans bezetting
met 4 (of 5) mans bezetting
met 6 mans bezetting
met # mans bezetting

2 (of 3) mans bezetting
4 (of 5) mans bezetting
6 mans bezetting
met # mans bezetting

N.a.v. Uitruk op maat
N.a.v. Uitruk op maat
N.a.v. Uitruk op maat

Indien er op de derde positie geen letter voor de verplaatsingsmethode staat dan ic
betreft het een zelfrijdendvoertuig. Betreft het echter een motor dan wordt dit hier
aangeduid met een M.
Ook Opleggers vallen hieronder.
Theoretisch kunnen diverse typen inzet‐materieel in draagbare uitvoering
voorkomen. In de praktijk is eigenlijk alleen de MSD bekend. Die is feb. 2015 niet in
GMS aangetroffen => voor GMS/inzetbepaling niet relevant. Er bestaat echter wel
norm voor klein vermogen (draagbare) motorspuiten.

Aanduidingen verplaatsingsmethode op positie 3
??

(geen
letter)

vm

(Zelfrijdend)voertuig

(geen aanduiding)/voertuig/auto/wagen

??
??

A
D

vm
vm

Aanhanger/Oplegger
Draagbaar

Aanhanger/Oplegger
Draagbaar

??
??

H
L

vm
vm

Haakarmbak
Luchtvaartuig/Drone

Haakarmbak
Luchtvaartuig/Drone

Haakarmbak
GMS blijkt diverse natuurbrand verkennings vliegtuigen te bevatten en in de
toekomst mogelijk ook drones of heli ofwel luchtvaartuigen.
(De V kan niet gebruikt worden die staal in LNMV en GFO norm voor Vaartuig)

??
??

M
T

vm
vm

Motor
terreinvaardig

Motor
terreinvaardig

??

V

vm

Vaartuig

Vaartuig

Motor
In veel regio's wordt dit nu nog op veel meer ruimte vragende manier met
toevoeging 4x4 aangegeven.
Naast BRV's zijn de vaartuigen waarschijnlijk beperkt tot WOV, MIV of VOV.
De veel gebruikte afkorting SIV is dus fout als daarmee een voertuig bedoeld
wordt.

nsa

(Afhankelijk van verplaats methodiek wordt er een
afkorting toegevoegd op de 3de positie. Indien
een nadere specificatie toegevoegd moet worden,
wordt een koppelstreepje op 3de of 4de positie
gezet voor de nadere typering)

(Afhankelijk van verplaats methodiek wordt In GMS maar ook op veel andere plaatsen wordt voor de leesbaarheid en uit ruimte
er een afkorting toegevoegd op de 3de
besparing, als er geen verplaatsingstypering nodig is, het verbindingsstreepje direct
positie. Indien een nadere specificatie
achter het 2 letterige basis type geplaats.
toegevoegd moet worden, wordt een
koppelstreepje op 3de of 4de positie gezet
voor de nadere typering)

Positie koppelstreepje
TS‐?/TST‐?

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO
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Mobilofoon en portofoon aanduidingen.
PT

F

{f afk.}

PTF

Portofoon van een functionaris met een
bijzondere (repressieve) taak.

Portofoon

TF werkgroep voertuigtypering stelt voor alleen nog PTF's op te nemen voor
inzetfuncties en niet voor allerlei bureau, opleiding en oefenfuncties.
(3 regio's hadden 90% van alle porto's in GMS in feb. 2015 rest niet of nauwelijks.)

ic

Indicaties op eerste positie in nadere specificatie t.b.v. capaciteit/slagkracht duiding
K

nsk

Klein

Klein

M
G
Z
FI
FI1
FI2
FI3
V

nsk
nsk
nsk
nsk
nsk
nsk
nsk
nsk

Middel
Groot
Zwaar / Zeer groot
BRV FIFI klasse 1/2
BRV FIFI klasse 1
BRV FIFI klasse 2
BRV FIFI klasse 3
Vereenvoudigd

Middel
Groot
Zwaar / Zeer groot
BRV FIFI klasse 1/2
BRV FIFI klasse 1
BRV FIFI klasse 2
BRV FIFI klasse 3
Vereenvoudigd

6
6
6
6
6

BRV‐FI
BRV‐FI1
BRV‐FI2
BRV‐FI3
TS‐4V

K weer alleen voor Klein gebruiken en niet ook voor Kraan. Daar weer KR
gebruiken.
Begrenzing afhankelijk van materieelsoort
Begrenzing afhankelijk van materieelsoort
Begrenzing afhankelijk van materieelsoort
Begrenzing afhankelijk van materieelsoort
Internationale norm voor bluscapaciteit
Internationale norm voor bluscapaciteit
Internationale norm voor bluscapaciteit
Internationale norm voor bluscapaciteit
Voor bepaling inzetbaarheid is voor GMS nodig aan te geven wat die wel/niet kan.
Indien er geen landelijke standaard komt kunnen ze alleen in bepaald gebied
ingezet kunnen worden.
Dit kan in 2 posities met regio nr achter V aangegeven worden.

Instantie / gelieerden aanduidingen die in basis en/of in nadere specificatie voor kunnen komen.
BB
DF
GNK
HB
PW
RB
RM
RW
SAM

(V)
(V)
(V)
(V)
(V)

TS‐BB
? DF‐OVD
? HVH‐GNK

ns
bt/nsp
nsp

Bedrijfsbrandweer
Defensie
Geneeskundig

Bedrijfsbrandweer
Defensie
Geneeskundig

?
?
?
?
?
?

bt/nsp
bt/nsp
bt/nsp
bt/nsp
bt/nsp
nsp

Havenbedrijf
Provinciale waterstaat
Reddingsbrigade (voer/vaartuig)
KNRM (voer/reddingboot)
Rijkswaterstaat (voer/vaartuig)
SAMIJ

Havenbedrijf
Provinciale waterstaat
Reddingsbrigade (voer/vaartuig)
KNRM (voer/reddingboot)
Rijkswaterstaat (voer/vaartuig)
SAMIJ

HBV
PWV
VP‐RB
VP‐RM
RWV
HVH‐SAM

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO

Toevoeging in de praktijk vooral bij TS, SB maar ook DA enz.
Vraag is of deze bakken nog/blijven bestaan? Indien nee dan kan GNK uit de
standaard.
Alleen in RR B.v. HBV voor sleepboot haven bedrijf met rol BRV‐Z

vvw

Speciale door Samenwerking verband IJsselmeer beschikbaar gestelde op
hulpverlening op water gerichte bak die hier en daar langs IJsselmeer staat en in
voorkomende gevallen door brandweer vervoerd wordt.
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Basis materieel typeringen, nadere specificaties en inzetrollen (in GMS alternatieve voertuigsoorten genaamd)
{hh}M

5 AL‐23M

ns

{Max werk hoogte in }m

{Max werk hoogte in }m

8 ABH
9 DV‐ACB

bt/ir/ns
nsf/ir

Adembescherming
Algemeen CDT Brandweer zorg

Adembescherming
Algemeen CDT Brandweer zorg

AF
AFT

5 RV‐AF
5 RV‐AFT

ns
ns

Afhijsen
Afhijsen tuilijnen

Afhijsen
Afhijsen tuilijnen

Ter duiding Redvoertuig geschikt / beschikbaar voor Afhijsen.
In sommige regio's zijn het specilistiesche teams die dit uitvoeren en die kunnen via vtv
deze rol geselecteerd worden. De rol is al in de LMC opgenomen en om te kunnen
werken moet er dus ook een voertuigsoort/eenheid rol toegevoegd worden
waaraan gekoppeld kan worden.

AFO
AGO
AGS

9 DV‐AFO
2 DV‐AGO
2 DV‐AGS

nsf/ir
nsf/ir
nsf/ir

Airpot Fire Officer
AGS Operationeel team
AGS Veld

Airport Fire Officer
AGS Operationeel Team
AGS Veld

AH

8 VZH‐AH

nsf/ir

Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne

AL
AS
BBM

5 AL‐23M
6 AS‐DS
6 BMH‐BBM

bt/ir
bt/ir
ns

Autoladder
Autospuit
Bijzondere Blus Middelen

Autoladder
Autospuit
Bijzondere Blus Middelen

(Vrijwel) elk vliegveld kent deze functie met piket voertuig.
Uit visie IBGS.
Uit visie IBGS.
Bij veld versie geen toevoeging.
Toevoeging in kader van de ontwikkeling van speciaal voor Arbeidshygiëne
ontwikkeld materieel.
Moet in elk geval ook de rol RV hebben in GMS.
Goede t.o.v.. TS en SI onderscheidende definitie is wenselijk.
Zolang inhoud per gebied verschillend kan zijn moet deze altijd in regionale KVT
staan of kan alleen op aanvraag met materieel/roepnummer er bij geselecteerd
worden. Er is geen ruimte voor regionummer toevoeging.

8 TS‐BE

bt/ir/ns

Berging

Berging

bt

Bijzonder materieel

Bijzonder materieel

ns/ir

Basis Ontsmetting

Basis Ontsmetting
Brandst. Olie‐ Smeermid.
Bron of Buispomp
Brandweer
Blusrobot

AB
ACB

(A/H)

(T)

BE
BM

(A/H)

BO

(A/H)

2 BOH‐DC

(A/H)
(V)

8 HVH‐BOS
6 BPA‐NB
BRV‐K

bt/ir/ns
bt/ir/ns

Brandstof Olie‐ en Smeermiddelen
Bron/buispomp
Brandweer

6 BMH‐BRB

ns

Blusrobot

BOS
BP
BR
BRB

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO

Alleen in ASD aanduidingen voor max werkhoogte in Feb. 2015.
Een toevoeging Khh van Korf + max hoogt is niet meer aangetroffen.
Omschrijving in overeenstemming gebracht met in multi‐opschaling gehanteerde.

ic

tak

Hier en daar worden Brw voertuigen met lier ook ingezet voor lostrekken
vastgelopen voertuigen van met name de ambulance dienst.
Voor gebruik bij inzetbepaling is toevoeging nodig =>
Binnen GMS typering niet gebruiken tenzij echt bijzonder en niet op meerdere
plaatsen in NL voor komend materieel wat niet aan meer specifieke voorloop te
koppelen is. Type nr. 8 of afhankelijk van nadere specificatie
Nieuwe eenduidige benaming uit visie IBGS.
Hoort hier geen logistieke bak meer bij?
Bron GBO 2012‐2016
GLM heeft m.i.v. 01‐06‐2015 2 BPA's in dienst.
BR is in verleden ook gebruikt voor brandbestrijding en brandstof. Nu alleen nog
gebruiken als afkorting Brandweer

Pag. 3 van 17
Datum uitdraai: 5‐4‐2019
Bestandsnaam: Standaard Brandweer Materieeltyperingen materieeltypenummers en inzetrollen concept v1.18 20190405

Benaming:
GMS omschrijving
materieel type / inzetrol volgens / (Moet soms nog ingekort
in lijn met LNMV 2.1
worden i.v.m. max lengte
GMS)

Opmerkingen / toelichting / vragen / voorstellen
TF WG Materieel typering en roepnummers

Type aanpassing

basis type/ verpl.
methode / nadere
spec. type / inzetrol

Voorbeeld:
materieeltype
/ functievoertuig
/ inzetrol

Typenr LRNP

Verplaatsing
methode

Afkorting

Standaard Brandweer Afkortingen t.b.v. opbouw afkortingen materieeltypering en inzetrollen

Zie onderaan tabel voor uit te faseren en vervallen waarden en legenda afkortingen in kolommen Type aanpassing en normconformiteit.
BS

8 BSA

bt/ir

Brandstoftank

Brandstoftank

BVD
C
CA

9 DV‐BVD
9 DV‐IMC
9 DV‐CA

nsf/ir
ns
nsf/ir

Bevelvoerder van Dienst
CoPI
Calamiteiten Coördinator

Bevelvoerder van Dienst
CoPI
Calamiteiten Coördinator

CB

6 TS‐CB

m/ir/ns

Cobra Cutter

Cobra Cutter

CC

9 DV‐CC

nsf/ir

Compagnies Commandant

Compagnies Commandant

CDT

9 DV‐CDT

nsf/ir

Commandant (Geen dienst)

Commandant (Geen dienst)

9
2 TS‐CP

bt
nsf/ir

Commando
Chemiepak team

Commando
Chemiepak team

CT
CTL
CUG
CVD
CVE

6
9
9
9
9

bt/ir
nsf/ir
nsf/ir
nsf/ir
nsf/ir

Crashtender
Centralist brandweer
Coördinator Uitgangsstelling
Commandant van Dienst
Coördinator Verkenningseenheden

Crashtender
Centralist brandweer
Coördinator Uitgangsst.
Commandant van Dienst
Coördinator Verk. Eenh.

(nn)D

6 SLH‐12D

nsf

(nn) Duims slangen

(nn) Duims slangen

D Voorafgegaan door aantal geeft dit diameter slangen. Voorlopige standaard.
Vooral gebruikt als nadere specificatie slangenbakken en ‐bruggen.
Voorstel is nog niet defintief goed gekeurd i.v.m. dat diameter volgens diverse
bronnen nu in mm gegeven zou moeten worden. Dat vraagt echter meer posities
en dan is niet te duiden of het diameter of lengte duiding betreft.

CO
CP

(A/H)

(A/H)

CT
DV‐CTL
DV‐CUG
DV‐CVD
DV‐CVE

Meer eenduidige afkorting en staat ook dichter bij de oude afkorting BOS
(Brandstof Olie en Smeermiddelen)
In GFO stond hiervoor 2 letter afk. BD
Op verzoek ZL Vraag is hoe lang is dit voertuig nodig gezien dat het waarschijnlijk
een 24x7 op MK aanwezige functie moet worden?
Op dit moment nog zeer beperkt aantal in NL maar aantal neemt toe. Is gebruik
merknaam op termijn houdbaar?
Functie niet aangetroffen in GBO stukken. Komt te vervallen bij invoering GBO?
Voertuigen voor niet dienstdoende functionarissen komen als het goed is niet in
inzetvoorstellen voor.
In GFO stond CO voor chemie‐ongeval.
Vallen niet binnen IBGS standaard maar Regio's kunnen besluiten deze i.v.m.
regionaal risico profiel te handhaven.
Luchtmacht heeft SB op haar E‐ones staan.

(T)

0

bt

Dienstauto

Dienstauto

Een DA zonder inzetrol typering is voor de meldkamer in principe niet erg relevant.
Hoofd reden om die toch op te nemen is als ze een C2000 verbindingsmiddel
hebben en functionaris of klein team kan vervoeren die onder Prio 1 mag rijden.

DB

(T)

0

bt

Dienstbus (Terreinvaardig)

Dienstbus (Terreinvaardig)

Een DB zonder inzetrol typering is voor de meldkamer in principe niet erg relevant.
Zie reden opnemen toelichting bij DA.
Een DB zonder toevoeging is een Dienstbus klein.

2 BOH‐DC

ns

Ontsmetting

Ontsmetting

DC is afkorting Decontaminatie. Ontsmetting is lastig af te korten omdat OS voor
veel zaken afkorting kan zijn.

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO

vtv
A?
vvw

tak

In klein aantal regio's piket met dienstvoertuig
In GFO stond hiervoor 2 letter afk. CD
Volgens visie IBGS de vervanger voor de MPL/LMPO met een iets bredere taak.

DA

DC

A?

A?
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DM

M

0

bt

Dienstmotor

Dienstmotor

DP

(A/H)

6 DPH

bt/ir

Dompelpomp voor GWT

Dompelpomp voor GWT

DP
DPL

TS‐DP
9 DV‐DPL

ns
nsf/ir

Dompelpomp
Duikploeg leider

Dompelpomp
Duikploeg leider

DR
DS

9 VKL‐DR
TS‐DS

ns
ns/ir

Drone
Drukluchtschuim

Drone
Drukluchtschuim

ir

Dienst Voertuig

Dienst Voertuig

Veelal doet het er voor de MK en de inzet selectie niet toe met wat voor soort
voertuig een functie ter plaatse gaat. Om alles zo veel mogelijk gelijk te trekken
wordt voorgesteld in die situaties als in de basis de inzetrol DV te gaan gebruiken in
GMS. Het is niet bedoeld als feitelijke voertuigtypering.

DV

DV‐OVD

Zonder toevoeging niet bruikbaar voor inzetbepaling.
Zie reden opnemen toelichting bij DA.
DPH zonder toevoeging te gebruiken voor de met een haakarm te verplaatsen
pomp unit. Indien op iets dan b.v. DPA, DPH‐W01, VWH‐DP voor vervoer meerdere
DP's op haakrambak.
Vraag hoelang is dit nog houdbaar nu rijk niet meer voor standaard zorgt?
Dus niet ter ondersteuning DP
Zeer zeldzaam (1 tot enkele in GMS)
Klopt typenummer 9 omdat het leidinggevende is of moet het1 zijn omdat het
onder WO valt?
Betreft meestal TS maar zit ook op andere typen (blus)voertuigen en aanhangers.

EV
FB0
FLO

BMH‐EV
4 DV‐FBO
9 DV‐FLO

ns/ir
nsf/ir
nsf/ir

Evenementen
Fire Bucket Operations
Functionaris Logistiek

Evenementen
Fire Bucket Operations
Functionaris Logistiek

In paar regio's aangetroffen.
Op voorstel vakgroep NBB
In klein aantal regio's piket met dienstvoertuig. Afk. FLO ter onderscheid Flank

FRB

8 DV‐FRB

nsf/ir

First Responder Brandweer

First Responder Brw

GAT

8 MFT‐GAT

ns

Gator

Gator

Multi afspraak is dat AED gebruikt wordt voor burger alarmering en FRB voor Brw
inzet met AED.
Voor zo ver bekend op dit moment alleen in AA. Landelijke HV teams hebben Quad

GGB

LOH‐GGB

ns

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

De GGB ontainer wordt op enkele plaatsen in het land door de brandweer
vervoerd. Daarom wordt voorgesteld deze in deze standaard op te nemen.

GM

(A/H)

8 GM

bt/ir

Gereedschap/Materieel

Gereedschap/Materieel

GM opnemen i.v.m. mogelijk Prio 1 vervoer middelen of als trekker van.

GO

(H)

2 ON‐GO

bt/ir/ns

Grootsch. Ontsmetting

Grootsch. Ontsmetting

GOE is te lang om in de basis op te nemen. GS‐GOE werkt niet omdat de eenheid
uit meerdere bakken bestaat. Daarom gekozen voor GOH‐DC / LO1 / LO2 / LO3

(A/H)

2 DV‐GP
2 GS‐S

ns/ir
bt/ir/ns

Gaspak team
Gev. Stoffen

Gaspakteam
Gev. Stoffen

GP
GS

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO

vtv

In combinatie met S: In IBGS visie wordt gesproken over Voertuig Specialistische
IBGS eenheid. IBGS is te lang om op te nemen in materieel typering.
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GW
GZD

6 ON‐GW
6 DV‐GZD

ns/ir
nsf/ir

Grootschalige watervoorziening
Gezagvoerder Drone

Grootschalige watervoorz.
Gezagvoerder Drone

H
HA
HC
HCP

8 VW‐H
8 HAT
4 DV‐HC
DPH‐HCP

ns
bt/ir
ns/ir
ns/ir

Huif/Gesloten
Haakarm
Hand Crew
High Capacity Pumping

Gesloten/Huif
Haakarm
Hand Crew
High Capacity Pumping

9 DV‐HOD
VT‐HS
7 HV‐KR

nsf/ir
ns
bt/ir/

Hoofdofficier van Dienst
25 kV Hoog Spanning spoor
Hulpverlenings

Hoofdofficier van Dienst
25 KV Hoog Spanning spoor
Hulpverlenings

HW

5 HW

bt/ir

Hoogwerker

Hoogwerker

IB

6 TS‐IB

ns

Industrie Brandbestrijding

Industrie Brandbestrijding

Gaat vaak om voertuigen met grotere vermogens/volumes dan overheids
brandweer en niet zondermeer inzetbaar buiten bedrijfsterrein. O.a. voor inzet in
de Petrochemie. Deze toevoeging is waarschijnlijk voor groot deel toereikend om
materieel te duiden, inzetbaar in het kader van het specialisme Petrochemie uit:
Specialistisch Optreden Brandweer Nederland Visie op bovenregionale
brandweerspecialismen in Nederland. Daarnaast is er nog specialistisch materieel
voor Tank (Put) Brandbestrijding

IC
ICT
IJS
IMC
IMO
ITN

9
8
7
9
9
7

nsf/ir
nsf/ir
m/ir/ns
nsf/ir
nsf/ir
m/ir/ns

Informatie coördinator
(Medewerker) ICT
IJsslee
Informatiemanager CoPI
Informatiemanager OT
Incidenttent

Informatie coördinator
(Medewerker) ICT
IJsslee
Informatiemanager CoPI
Informatiemanager OT
Incidenttent

Multi voertuig wat vaak bij de brandweer onder gebracht is.

KA
KHV

8 VZH‐KA
? RM‐KHV

ns
ns

Kantine
Kust hulpverlening

Verzorgings Kantine
Kust hulpverlening

HOD
HS
HV

(T/A)

(T/A/H)

DV‐IC
DV‐ICT
PM‐IJS
DV‐IMC
DV‐IMO
BM‐ITN

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO

Voorstel in afstemming met de projectgroep die zich met het mogelijk maken van
de inzet van Drones bezighoud.

vah

Op voorstel vakgroep NBB
Bron: Specialistisch Optreden Brandweer Nederland Visie op bovenregionale
brandweerspecialismen in Nederland
In GFO stond hiervoor 2 letter afk. HO
A?
Voor HSL en Betuwe route
Indien HV(T) dan minimaal branche conforme uitvoering en bepakking anders is het
GM
Moet in elk geval ook de rol RV hebben in GMS.
Er zijn geen aanduidingen voor max werkhoogte aangetroffen in Feb. 2015

Op verzoek AA. Is niet vast aan duikeenheid gekoppeld.
Multi voertuig wat vaak bij de brandweer onder gebracht is.
A?
Multi voertuig wat vaak bij de brandweer onder gebracht is.
A?
Tent te plaatsen op incidentlocatie ter bescherming slachtoffers en hulpverleners vtv
tegen weersinvloeden.
Haaglanden heeft dit afgekort als INC maar dat is een afkorting die gebruikelijk is
voor en eigenlijk alleen refereert aan incident. ICT is ook niet handig en TNT is
goede voor tent maar is ook springstof en dat kan weer verwarring geven. Daarom
wordt ITN voorgestel maar TN zou ook toereikend zijn.
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KR

LC
LFO
LG
LI

(H)

8 HV‐KR

bt/ir/ns

Kraan

Kraan

(A/H)

9
2
?
8

nsf/ir
ns
ns
bt/ir/ns

Leider CoPI
Landelijke Faciliteit Ontmantelen
Lifeguard
Verlichting

Leider CoPI
Lan. Fac. Ontmantelen
Lifeguard
Verlichting

DV‐LC
DV‐LFO
RM‐LG
LIA

LO
LO1

8 BMH‐LO
2 GOH‐LO1

ns
ns

Logistiek
Logistiek 1

Logistiek
Logistiek 1

LO2
LO3
LS

2 GOH‐LO2
2 GOH‐LO3
VT‐LS

ns
ns
ns

Logistiek 2
Logistiek 3
Laagspanning

Logistiek 2
Logistiek 3
Laagspanning

LT

ON‐LT

ir

Langstransport

Langstransport

LV
MA

TS‐LV
RV‐MA

ns
ns/ir

Luchtvaart terrein
Medische assistentie

Luchtvaart terrein
Medische assistentie

MF

T

8 MFT‐GAT

bt/ir

Multifunctioneel terreinvoertuig

Multifunctioneel terreinvoert.

MI

(A/H/V)

2 MIH

bt/ir/ns

Milieu‐incidenten

Milieu‐incidenten

0 DV‐MKB
TS‐MO
9 VD‐MOP

ns
ns
ns

Meldkamer Brandweer
Metro ongevallen
Mobiel opstelpunt C2000

Meldkamer Brandweer
Metro ongevallen
Mobiel opstelpunt C2000

MKB
MO
MOP

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO

Om onbekende reden is uit LNMV norm 2.1 de R achter kraan verdwenen
waardoor er een dubbeling ontstond met K van klein.
Voor kraan weer KR gebruiken als afk.
In klein aantal regio's piket met dienstvoertuig
Alleen in ZWT maar wel Landelijk opererend team
Diverse van aangetroffen in GMS. Vraag is wel hoeveel van wat voor soort
verlichting zit er op?
Nieuwe eenduidige benaming op basis visie IBGS. Voor logistieke/materieel bak 1
Nieuwe eenduidige benaming op basis visie IBGS. Voor logistieke bak 2.
Nieuwe eenduidige benaming op basis visie IBGS. Voor logistieke bak 3
vtv
28‐09‐2018 heeft de VRR aanvraag gedaan voor toevoeging van een
Veiligheidstester voor metro en tram. Zij stellen voor dit een VT‐LS ofwel
Veiligheidstester Laagspanning te noemen ter onderscheid met de VT‐NS en VT‐HS
omdat metro en tram lager spanning hebben dan normaal spoor (NS) en hoge
snelheidslijnen en betuwe route (HS).
vah
Op verzoek ZHZ:
Langstransport betreft het vervoer op de rails, van de plaats van het incident naar
een eerste georganiseerde behandelplaats van de GGB. Het vervoer is alleen
bedoeld voor reizigers die zichzelf niet kunnen verplaatsen. Langstransport is dus
niet bedoeld om (grote) groepen reizigers te evacueren. In ZHZ ondersteund de
Brw Prorail bij dit transport als geen treinen ingezet kunnen worden.
GFO kent toevoeging VT voor vliegtuigongevallen.
Verzoek GLM t.b.v. voertuigen die meer kunnen op gebied van medische
assistentie dan alleen AED/FRB taak.
Er zijn binnen de Brw diverse trikes / quads / gators in gebruik die multifunctioneel
inzetbaar zijn ook/vooral in het terrein. Adam. Stelt voor dit geen GM/PMT te
noemen dat heeft te veel associatie met wegvoertuig.
Er is tot op heden geen antwoord gekomen uit regio's / IBGS wat verschil is tussen
MI en VO. Er zijn dermate weinig van dat voorgesteld wordt 1 afkorting te
gebruiken voor alle Milieu incidenten voertuigen / haakarmbakken / aanhangers
naast die voor Olie Schermen.

Multi voertuig maar met Brw striping en verbindingsmiddelen.
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MS
MSB
MU

(D/A)

NB

(A/H/T)

6 MSA
9 DV‐MSB
CO(A/H)‐MU

bt/ir
nsf/ir
ns

Motorspuit
Medewerker Sectie Brandweer
Multi Commando Unit

Motorspuit
M.w. Sectie Brandweer
Multidisciplinaire Commando Unit

4 NBH

bt/ir/ns

Natuurbrandbestrijding

Natuurbrandbestrijding

ND

WO‐ND

ns/ir

Noodprocedure duiken

t.b.v. Noodproc. Brw Duiker

NO

TS‐NO

ns/ir

Noodprocedure algemeen

t.b.v. Noodprocedure Brw

NS
NV

VT‐NS
BRV‐NV

ns
ns/ir

1.5 KV normaal spanning spoor
Noodprocedure vaartuig

1.5 KV Normaal Spoor
t.b.v. Noodprocedure Brw vaartuig

NWS

WTT‐NWS

ns/ir

Natuurbrandbestrijding Waterschermsysteem

NBB Waterschermsysteem

TS‐OGI

ns
ns/ir

Open
Ondergrondse Infrastructuur

Open
Ondergrondse Infrastruct.

nsf/ir
ir

Operationeel Leider
Ondersteuning

Operationeel Leider
Ondersteuning

O
OGI

8

OL
ON

9 DV‐OL
ON‐GO

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO

MSA's in GMS zetten en MSD's niet.
O.a. bruikbaar voor bij de brandweer / VR in beheer zijnde multidisciplinaire MCU. ci
MCU past niet in de naamgeving‐ en afkorting systematiek van de brandweer.
Tenzij je het alleen nog als toevoeging gaat gebruiken bij CO(H/A) en de M voor
Multie laat staan i.p.v. mobiel.
NBH is speciale haakarmbak met middelen voor natuurbrand bestrijding
Voorstel ook deze onder type 4 plaatsen en omschrijving type 4 aanpassen naar
Natuurbrand bestrijdingsmaterieel
Inzetrol voor noodprocedure Brw duiker in nood. In diverse reg. worden nu diverse
toevoegingen gebruikt.
Manier om ongeacht wat er al staat extra voertuigen te krijgen van bepaald type bij
noodprocedures Brw
Inzetrol voor noodprocedure Brandweer in nood. In diverse reg. worden nu diverse
toevoegingen gebruikt.
Manier om ongeacht wat er al staat extra voertuigen te krijgen van bepaald type bij
noodprocedures Brw
Inzetrol voor noodprocedure Brandweer vaartuig in nood. In diverse reg. worden
nu diverse toevoegingen gebruikt.
Manier om ongeacht wat er al staat extra voertuigen te krijgen van bepaald type bij
noodprocedures Brw
Midden‐ en West‐Brabant beschikt over een Wild Fire Defender. Dit is een systeem tak
vergelijkbaar met de Fire Defender (waterschermsysteem), maar dan bevestigd op
een watertank(haakarmbak). Met speciale nozzles zorgt dit systeem voor een
stoplijn van 5 meter breed.
Bron: Specialistisch Optreden Brandweer Nederland Visie op bovenregionale
brandweerspecialismen in Nederland
In klein aantal regio's piket met dienstvoertuig
Voor het vervoer van diverse ondersteunende teams kunnen verschillende
voertuigsoorten ingezet worden. In dergelijke gevallen is het voor de inzetselectie
duidelijker om ON als basis te gebruiken ten teken, het gaat niet om het feitelijke
basis type maar om een ondersteunende rol voor wat in nadere specificatie staat.
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OPS

TS‐OPS

ns/ir

Opschaling

Opschaling

Het zou niet nodig moeten zijn om een nadere specificatie/rol OPS toe te voegen
aan vooral de branche conforme TS. Die zijn geschikt voor opschaling. Of uit een
kazerne de TS wel of niet ingezet mag worden voor opschaling zou geregeld
moeten worden via de KVT.
Het is echter nog onduidelijk of deze rol mogelijk noodzakelijk is in het kader van
het bouwen van inzetbehoeften voor regio's die werken met uitruk op maat.
Zolang nog niet vastgesteld is dat we zonder een dergelijke rol kunnen is het beter
te werken met 1 eenduidige toevoeging i.p.v. de verschillende nu in NL gebruikte.

OR

TS‐OR

bt/ir/ns

Oppervlakte Redding

Oppervlakte Redding

2 OSH
9 DV‐OSC

bt/ir/ns
nsf/ir

Olieschermen
On Scene Commander

Olieschermen
On Scene Commander

OTO

8 TS‐OTO

ns

Opleiden Trainen en Oefenen

Opleiden Trainen en Oefenen

OVD
PA
PB

9 DV‐OVD
? RMV‐PA
6 PBA

nsf/ir
ns
bt/ir/ns

Officier van Dienst
Patiënten vervoer
Poederblus

Officier van Dienst
Patiënten vervoer
Poederblus

Oppervlakte Redteams hebben voor zo ver bekend nog geen exclusief of primair
voor dat doel beschikbaar voertuig. Maar het is wel een basis inzetrol die aan
meerdere voertuigsoorten toegekend kan worden. Daarom 2 letters zodat die ook
als basisrol gebruikt kan worden.
OS Is het ook basis type of moet het MI(H/A)‐OS worden?
Zowel op vliegvelden als op het water is dit bekende functie. Volgens LNMV staat A?
OSC voor Oscillerend. Dit wordt in GMS niet aangetroffen.
In GMS nu veel Opleiding, Les en Oefenen apart aangetroffen. Dit kan volgens
werkgroep samen gevoegd worden.
In GFO stond hiervoor 2 letter afk. OD
A?

PC

9 DV‐PC

nsf/ir

Pelotonscommandant

Pelotonscommandant

PCB
PCF
PCI
PCL
PCN
PCO

9
9
9
9
9
9

DV‐PCB
DV‐PCF
DV‐PCI
DV‐PCL
DV‐PCN
DV‐PCO

nsf/ir
nsf/ir
nsf/ir
nsf/ir
nsf/ir
nsf/ir

PC Basispeloton brandweer
PC Flank Cdt Natuurbrand
PC Informatievoorziening
PC Logistiek
PC Natuurbrand
PC Grootschalige ontsmetting/CBRN

PC Basispeloton brandweer
PC Flank Cdt Natuurbrand
PC Informatievoorziening
PC Logistiek
PC Natuurbrand
PC Grootsch. ontsmetting

Komt zowel in literatuur oude als nieuwe vorm van Grootschalig Optreden
Brandweer voor.
Bron GBO 2012‐2016
Keuze korte of lange afkorting rol
Bron GBO 2012‐2016
Bron GBO 2012‐2016
Bron GBO 2012‐2016
Visie IBGS

PCR
PCS
PCW

9 DV‐PCR
9 DV‐PCS
9 DV‐PCW

nsf/ir
nsf/ir
nsf/ir

PC Redding & THV
PC Specialistische Blussing
PC grootschalige watervoorziening

PC Redding
PC Specialistische Blus.
PC grootsch. watervoorz.

Bron GBO 2012‐2016
Bron GBO 2012‐2016
Bron GBO 2012‐2016

OS
OSC

(H/A)

(A/H)

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO

ic
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PDB

BM‐PDB

ns/ir

Paardenbroek

Paardenbroek

ZHZ en VRR geven aan dit als inzetrol nodig te hebben omdat het zowel voor
centralisten als veld onwenselijk geacht wordt dat die in materieel bestanden
moeten gaan zoeken waar dit hulpmiddel wel en niet beschikbaar is.
Het kan ook niet als vast onderdeel van Veetakel Installatie gezien worden. Deel
HV's is er mee uitgerust maar ook niet alle.

tak

MSO vindt dit te vergaan. Het NMKD heeft echter met ZHZ en de VRR
geconcludeerd dat de rol voor inzetbepaling noodzakelijk is.
PLB
PLW

TS‐PLB
ON‐PLW

ns/ir
ns/ir

Peloton Basis
Peloton grootschalige watervoorziening

Peloton Basis
Pel . Grootsch.Watervoorz.

Bron GBO 2012‐2016
Bron GBO 2012‐2016 Er stond PLG dat was echter niet consistent met andere zaken ic
aangaande Grootschalige Watervoorziening. Een W is ook meer inhoud verklarend.
Bron GBO 2012‐2016
Bron GBO 2012‐2016
Bron GBO 2012‐2016
Bron GBO 2012‐2016
Bron GBO 2012‐2016
Bron GBO 2012‐2016
Kan als vervoermiddel teams of trekker onder Prio 1 rijden en dan dus opnemen in
GMS.
Vooral t.b.v. preventist van dienst

PLI
PLL
PLN
PLR
PLS
PLU
PM

VC‐PLI
TS‐PLL
TS‐PLN
TS‐PLR
TS‐PLS
TS‐PLU
8 PM

ns/ir
ns/ir
ns/ir
ns/ir
ns/ir
ns/ir
bt/ir

Peloton Informatievoorziening
Peloton Logistiek & Ondersteuning
Peloton Natuurbrandbestrijding
Peloton Redding & Technische HV
Peloton Specialistische Blussing
Peloton USAR
Personeel/Materieelvoertuig

Pel. Informatievoorz.
Pel. Logistiek & Onderst.
Pel. Natuurbrandbestr.
Pel. Redding & THV
Pel. Specialistische Blus.
Pel. USAR
Personeel/Materieel

PR
QUA
RD
RES
RH
RI
RTV

9 DV‐PR
8 MFT‐QUA
7 SHH‐RD
TS‐RES
7 PM‐RH
6 PM‐RI
7 HVH‐RTV

nsf/ir
ns
ns
ns
bt/ir/ns
ns/ir
ns

Preventie
Quad
Redding
Reserve
Redteam Hoogte verschillen
Rietdak brandbestrijding
Ramp terrein verlichting

Preventie
Quad
Redding
Reserve
Redteam Hoogte versch.
Rietdak brandbestrijding
Ramp Terrein Verlichting

RV
S
SA
SB

5
2
8
6

RV
GS‐S
SAA
SBH

bt/ir
ns
m/ir/ns
bt/ir/ns

Redvoertuig
Specialistisch(e)
(Nood)Stroom Aggregaat
Schuimblus

Redvoertuig
Specialistische
(Nood)Stroom Aggregaat
Schuimblus

6 TS‐SBB
7 SHH‐RD

ns
bt/ir/ns

Scheepsbrand bestrijding
Specialistische HV

Scheepsbrand bestrijding
Specialistische HV

SBB
SH

(A/H)
(T/A/H)

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO

T.b.v. de 5 landelijke specialistische HV eenheden
Afk. gebaseerd op afk. functie omschrijving. In reg's nu meestal HRT's
RTV specifiek voor rampterrein verlichting gebruiken niet voor verlichting in het
algemeen.

SB staat al voor iets anders
T.b.v. de 5 landelijke specialistische THV eenheden. STH kan niet als toevoeging
omdat er 2 soorten bakken gebruikt worden:
1 voor redding materieel SHH‐RD en
1 met een quad multifunctioneel terrein voertuig daarin: SHH‐MFT
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SI

6 SI‐2{rr}

bt/ir/ns

Snel inzetbare eenheid

Snel inzetbare eenheid

Dit voertuig wordt nadrukkelijk genoemd in vastgesteld kaderdocument Uitruk op
maat.
Goede t.o.v.. TS en AS onderscheidende definitie nodig.
SI heeft in elk geval niet de slagkracht van branche conforme TS.
Pas op SIV is een boot i.v.m. V op derde positie staat volgens LNMV 2.1 en GFO
1993 norm voor vaartuig!
Tot uitvoerings‐ en bepalingsnorm is vastgesteld is toevoeging regio nr nodig.

ST

7 SHH‐ST

ns

Stutmaterieel

Stutmaterieel

In het kader van het programma GBO‐SO worden een aantal van de voormalige
HVH‐I containers her ingericht en gekoppeld aan de STH teams

RK
SK

7 DV‐RKSK

m/is/ns

Reddingskussen
Springkussen

Reddingskussen
Springkussen

Inmiddels is gebleken dat het volgens Brw opleidingsdocumentatie Reddingskussen aak
moet zijn. De eerder vastgestelde term en afkorting komt daarmee te vervallen.
Dit is de in de meeste regio's gebruikte term en afkorting, die daarom
overgenomen is al zou val breek kussen technisch beter zijn. Kan uiteraard ook als
toevoeging bij diverse materieel soorten voorkomen. (B.v.: DV‐RK, RV‐RK)

6 SLH‐W3

bt/ir

Slangen

Slangen

SLB
SM
SO

6 BMH‐SLB
6 SMH‐HCP
8 DPH‐SO

ns
bt/ir/ns
m/ir/ns

Slangenbrug
Schuim (tussen) menger
Slangen Opruim apparaat

Slangenbrug
Schuim (tussen) menger
Slangen Opruim apparaat

SOB

7 BMA‐SOB

ns

BMH Spoorsloot Overbrugging

SPB
SRD
SV

ON‐SPB
ON‐SRD
6 SVH

ns
ns
bt/ir/ns

Bijzonder materieel aanhanger Spoorsloot
Overbrugging
Specialistische Blussing
Specialistische Redding
Schuimvormend middel

Zonder toevoeging hoeveel en wat voor slangen het bevat niet goed (landelijk)
bruikbaar voor inzetbepaling.
Kan slechts door lokaal er mee bekende op basis voertuignummer opgevraagd
worden.
Toevoeging op verzoek ZL t.b.v. HCP systeem
Toevoeging op verzoek ZL t.b.v. HCP systeem
Diverse regio's gebruiken hier nog Engelse term afkorting HRU. Dit laatste niet
doen er is ook NL term voor.
Op verzoek van RR en ZHZ die 5 tal hebben verdeeld langs HSL en Betuwe route

Specialistische Blussing
Specialistische Redding
Schuimvormend middel

SW

? PTF‐SW

nsf/ir

Strandwacht

Strandwacht

TBO
TCD

0 DV‐TBO
9 DV‐TCD

ns
nsf/ir

Team Brand Onderzoek
Taak commandant

Team Brand Onderzoek
Taak commandant

SL

(A/H)

(A/H)

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO

vtv

tak
tak

tak

SB staat voor schuimblussing
Afkorting stond niet in LNMV norm wel in GFO. Toevoeging nodig als bepaalde
hoeveelheid gevraagd wordt
Lijkt op functie. Wat is dit portofoon of is dit hetzelfde als een vaste post?
BO kan niet i.v.m. afk. Basis Ontsmetting
Volgens TF werkgroep leden nieuwe functie. Staat alleen nog niet in functie
overzicht. Vraag is ook moet dit niet 2 letter afkorting TC worden zodat in
achtervoegsel iets over de taak kan staan?

A?
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TD

8 DV‐TD

nsf/ir

(Medewerker) Technische dienst

(M.w.) Technische dienst

TF werkgroep gaat er van uit dat het niet nodig is hiernaast Materieel dienst te
onderscheiden. Mocht er goed argument zijn waarom toch, dan horen wij graag
waarom. De afkorting zou dan MD zijn op basis GFO norm.

TK
TM
TOA

8 TK
TS‐TM
9 DV‐TOA

bt/ir
ns
nsf/ir

Trekker
Tram incidenten
Tactisch Officier Alarmcent.

Trekker
Tram incidenten
Tactisch Officier Alarmc.

Op verzoek ZL toegevoegd t.b.v. trekken diverse opleggers.

TPB

6 TS‐TPB

ns

Tank Put brandbestrijding

Tank Put brandbestrijding

MFT‐TRI
3 TS

ns
bt/ir

Trike
Tankautospuit

Trike
Tankautospuit(terreinvaardig)

9
9
7
2

bt/ir
bt/ir/ns
m/ir/ns
nsf/ir

Verbindings/Commando
Verbindings Dienst
Veetakel installatie (op)
Verkenning (algemeen)

Verbindings/Commando
Verbindings Dienst
Veetakel installatie
Verkenning (algemeen)

9 DV‐VL

nsf/ir

Voorlichting

Voorlichting

6 AL‐VN

m/ir/ns

Ventilator

Ventilator

VP

9 VP

bt/ir/ns

Vaste Post

Vaste Post

VR

8 MFT‐VR

bt/ir/ns

Verreiker

Verreiker

TRI
TS

VC
VD
VI
VK

(T)

(A/H)
(H/A)

VL

VN

(D)

VC
DV‐VD
VIH
DV‐VK

VT
VW

(A/H)

VT‐HS
8 VW‐H

m/ir
bt/ir

Veiligheidstester voor ??
Vrachtwagen

Veiligheidstester voor ??
Vrachtwagen

VZ

(A/H)

8 VZH‐KA

bt/ir

Verzorging

Verzorging

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO

tak

Is deze nog nodig in toekomst?
Alleen LZ kent deze nog volgens inventarisatie feb. 2015
Diverse voertuigen met deze toevoeging in RR In het RBC stuk: Specialistisch
Optreden Brandweer Nederland Visie op bovenregionale brandweerspecialismen in
nL wordt de tank‐ en plasbrand bestrijding genoemd als specialise.

Uitganspunt is als om TS zonder toevoeging gevraagd wordt, wordt branche
conform uitgevoerde en bepakte TS met bezetting van 6 bedoeld. Allen voor
afwijkingen toevoeging gebruiken niet voor de standaard.
Bron GBO 2012‐2016
In zeer gering aantal in GMS aangetroffen
Volgens visie IBGS de vervanger voor de Meetploeg met een iets bredere taak.
Deze kan in praktijk ook met GM/PM/TS uitrukken.
Er zijn regio's die eigen Brw voorlichter hebben. Mogelijk wordt er soms ook
voertuig voor multi voorlichter mee bedoeld. Moet dat nog nader geduid worden?
TF werkgroep stelt voor GEEN onderscheid maken tussen elektrisch en brandstof
aangedreven. Dat gaat te ver.
Op elke TS hoort tegenwoordig 1 te zitten. Kan op termijn dus mogelijk zelfs
verwijderd worden als los materieel.
Feb. 2015 veelvuldig in GMS aangetroffen met diverse afkortingen zoals KAZ.
Waarschijnlijk i.v.m. DCU bij drukte
Verzoek van Utrecht om deze nieuwe voertuigsoort toe te voegen. Is
multifunctioneel inzetbaar terreinvaardig ondersteuningsvoertuig.
Zonder toevoeging is niet te bepalen waar die voor inzetbaar is.
In GMS in feb. 2015 ook veelvuldig VA van vrachtauto aangetroffen.
VA is echter niet conform LNMV/GFO norm.

vah
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W02
W05
W10
W25
WB
WC
WK

(A)

SLA‐W02
MSA‐W05
DPH‐W10
SLH‐W25
6 WB‐M
8 VZH‐WC
6 WKA

ns
ns
ns
ns
bt/ir
ns
bt/ir

Watertransportsysteem 200
Watertransportsysteem 500
Watertransportsysteem 1000
Watertransportsysteem 2500
Waterbassin
WC
Waterkanon

Watertransportsysteem 200
Watertransportsysteem 500
Watertransportsysteem 1000
Watertransportsysteem 2500
Waterbassin
WC
Waterkanon

WO

(V)

1 WOV

bt/ir

Waterongevallen

Waterongevallen

WS

(A/H)

6 WSH

bt/ir

Waterscherm

Waterscherm

WT

(T/A/H)

6 WT‐M

bt/ir

Watertank

Watertank

(A/H)

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO

Bron GBO 2012‐2016
Bron GBO 2012‐2016
In lijn met WT(H)
WKA Feb. 2015 niet in GMS aangetroffen => relevant voor materieel beheer maar
niet voor inzet bepaling.
In Zeeland selecteren ze niet op de boot maar op de manier van vervoeren op wel
niet zeewaardige boot. Volgens de werkgroep zou dit op type boot gedaan moeten
worden. Door toevoeging K of M.
Tot nu toe meestal met merk/Engelse naam Fire defender aangeduid. Beide heeft
niet de voorkeur voor afkoring in NL.
Kortere, beter sorteerbare en meer op het doel gerichte manier van benoemen.
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Functies waarvoor het niet nodig lijkt om een er aan te koppelen voertuig te benoemen maar voor zekerheid toch voorzet gegeven wordt
BVP

9 DV‐BVP

nsf/ir

Bevelvoerder Vulpunt Natuurbrand

Bevelvoerder Vulpunt NB

Voorlopig is Bronnen boek NB aangehouden. VNOG wil dit graag gewijzigd hebben
naar Functionaris Water (FWAT) wat dan zou resulteren in materieel typering
toevoeging FWA
Bronnenboek Natuurbrandbestrijding

IVN

9 DV‐IVN

nsf/ir

Informatiemanager verspreiding natuurbrand

IM verspreiding NB

CVN
CCO

9 DV‐CVN
9 DV‐CCO

nsf/ir
nsf/ir

Coördinator Verplaatsing Natuurbrand
Coördinator Collegiale Ondersteuning

Coördinator Verpl. NB
Coördinator Col. Onderst.

nsl

{2 cijfers regionummer + 2 karakters peloton /
gebied aanduiding}

{2 cijfers regionummer + 2 karakters
peloton / gebied aanduiding}

Zodra mogelijk uitfaseren: Regionr + alfanumerieke pelotons aanduiding.
Regionr is niet meer nodig zodra meldkamers voor elke regio over Bijstand KVT
kunnen beschikken uiterlijk met invoering GMS 4.14.

uf

nsk

Branche richtlijn conform

Branche richtlijn conform

Gebruik B hier uitfaseren: Een toevoeging dat iets branche conform is, is niet
wenselijk. Afwijkingen zouden juist geduid moeten worden.
Stond voor Basis en werd later B van Branche richtlijn.

uf

Bronnenboek Natuurbrandbestrijding
Gids nazorg bij schokkende gebeurtenissen eigen personeel brandweer (vastgesteld
door RBC in 2013)
TCO
0 DV‐TCO
nsf/ir
Team Collegiale Ondersteuning
Team Col. Onderst.
Gids nazorg bij schokkende gebeurtenissen eigen personeel brandweer (vastgesteld
door RBC in 2013)
HBE
9 DV‐HBE
nsf/ir
Hoofd Bron en Emissiebestrijding
Hfd Bron en Emissiebestr.
Bron GBO 2012‐2016
HGO
9 DV‐HGO
nsf/ir
Hoofd Grootschalige Ontsmetting
Hfd Grootsch. Ontsmetting
Bron GBO 2012‐2016
HGR
9 DV‐HGR
nsf/ir
Hoofd Grootschalige Redding
Hfd Grootsch. Redding
Bron GBO 2012‐2016
HUS
DV‐HUS
Hoofd USAR
Hoofd USAR
Bron GBO 2012‐2016
HIN
9 DV‐HIN
nsf/ir
Hoofd Informatievoorziening Brandweer
Hoofd Informatievoorz. Brw
Bron GBO 2012‐2016
HON
9 DV‐HON
nsf/ir
Hoofd Ondersteuning Brandweer
Hoofd Ondersteuning Brw
Bron GBO 2012‐2016
AVB
9 DV‐AVB
nsf/ir
Adviseur Brandweer GBT
Adviseur Brandweer GBT
Besluit Personeel Veiligheidsregio's
BAB
9 DV‐BAB
nsf/ir
Beleidsadviseur Brandweer RBT
Beleidsadviseur Brandweer RBT
Besluit Personeel Veiligheidsregio's
Materieel typeringen die op basis van landelijke ontwikkelingen uit gefaseerd zouden moeten worden o.a. bij implementatie visie IBGS, het nieuwe GBO, de nieuwe Specialistische Technische Hulpverlening e.a.
??{rr}
TS‐V00
nsl
{2 cijfers regionummer}
{2 cijfers regionummer}
Zodra mogelijk uitfaseren: Zie achter {rr}
uf
{rr}
nsl
{2 cijfers regionummer}
{2 cijfers regionummer}
Zodra mogelijk uitfaseren:
uf
Er bestaat nogal wat materieel wat technisch of organisatorisch niet automatisch
naar andere regio kan. Zolang er geen landelijke criteria komen voor (nieuwe)
typen zal dit alleen maar toenemen.
Om er voor te zorgen dat dan het materieel uit de juiste regio geselecteerd wordt
dient primair opgelost te worden via een Kazerne Volgorde Tabel.
Is dat erg onpraktisch dan kan in uitzonderlijke gevallen aan een inzetrol het 2
cijferse regionummer toegevoegd worden in de nadere specificatie. Hier is over het
algemeen maar weinig ruimte voor.
{rraa}

B

TS‐6B

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
Onderhoud door FGG GMS en MSO
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BB(aa)

TS‐BB{aa)

nsl

{bbbb}

TS‐{bbbb}

nsl

DCN

2 GSH‐DCN

DCR

2 GSH‐DCR

GG

Bedrijfsbrandweer {2 letter afkorting naam
bedrijf}
{Bedrijfsbrandweer 4 letter afkorting naam
bedrijf}

Bedrijfsbrandweer {2 letter afkorting naam
bedrijf}
{Bedrijfsbrandweer 4 letter afkorting naam
bedrijf}

ns

Decontaminatie NBC steunp.

Decontaminatie NBC steunp.

Uit faseren: Bedrijfsnaam toevoeging zou niet nodig moeten zijn. Er moet m.b.v.
vakken en KVT oplossing te vinden zijn.
Uit faseren: Bedrijfsnaam toevoeging zou niet nodig moeten zijn. Er moet m.b.v.
vakken en KVT oplossing te vinden zijn. Pas op: 4 letter afkorting mag ook niet
dubbelen met andere afkorting.
Uit faserne maar: Is voorlopige standaardisatie nodig tot aanpassing IBGS op visie

uf

ns

Decontaminatie Regionaal

Decontaminatie Regionaal

Uit faserne maar: Is voorlopige standaardisatie nodig tot aanpassing IBGS op visie

bt

Gespreksgroep

Gespreksgroep

Uit faseren zodra specifieke functionaliteit GMS beschikbaar komt: Gespreksgroep uf
als materieel is feitelijk geen materieel soort. Het wordt tijdelijk toegestaan tot
GMS specifieke functie krijgt voor automatisch selecteren vrije gespreksgroep.

uf

uf
uf

I
LON

7 HVH‐I
2 GSH‐LON

ns
ns

Instorting
Bevoorradingsunit NBC

Instorting
Bevoorradingsunit NBC eenheid

Uit faseren i.v.m.: Deze container wordt uit gefaseerd.
Uit faserne maar: Is voorlopige standaardisatie nodig tot aanpassing op visie IBGS.

uf
uf

LOR

2 GSH‐LOR

ns

Bevoorradingsunit regionaal

Bevoorradingsunit regionaal

Uit faserne maar: Is voorlopige standaardisatie nodig tot aanpassing op visie IBGS.

uf

MPL
P2

2 DV‐MPL
TS‐P2

nsf/ir
ns

Meetplanleider
Prio 2

Meetplanleider
Prio 2

uf
uf

P3
R

TS‐P3
7 HVH‐R

ns
ns

Prio 3
Redding

Prio 3
Redding

Uit faseren: Functie vervalt/wordt hernoemd volgens visie IBGS
Uit faseren: Andere inzet bij Prio 2 via KVT regelen tenzij aangetoond wordt dat dit
niet andes kan. Of dit zo is, is nog steeds onduidelijk.
Uit faseren: Prio 3 bestaat niet meer.
Uit faseren maar: Is voorlopige standaardisatie nodig tot aanpassing op visie GBO.

ROG

2 DV‐ROG

nsf/ir

Regionaal OVD GS

Reg. OVD Gev. Stoffen

uf
Uit faseren: Functie vervalt/wordt hernoemd volgens visie IBGS.
Maar ROG(S) is een bekende term en is betere afkoring dan OGS. Beide komen in
de praktijk nog behoorlijk veel voor. OGS is niet eenduidig het kan zowel op officier
als ongeval slaan en ODG lijkt te veel op OVD Geneeskundig.

VKB

6 DV‐VKB

nsf/ir

Verkenner Brand

Verkenner Brand

uf
Uit faseren bij invoering IBGS visie:
In diverse regio's genoemd voor inzet bij oud en nieuw of natuurbrand. Volgens
visie IBGS komt er 1 algemeen verkenner die breed inzetbaar is.
Als je voor verkenners voor natuurbrand speciale selectie wilt kunnen doen kan dit
door daarvoor om VKT's te vragen ofwel terreinvaardige verkennings eenheden

VKG

2 DV‐VKG

nsf/ir

Verkenner Gevaarlijke Stoffen

Verkenner Gev. Stoffen

WVD

2 DV‐WVD

nsf/ir

WVD/Meetploeg

WVD/Meetploeg

Uit faseren bij invoering IBGS visie:
uf
Er komt volgens visie IBGS 1 algemeen verkenner die breed inzetbaar is. Voorlopig
echter functie conform Besluit Personeel Veiligheidsregio's.
Uit faseren: Functie vervalt/wordt hernoemd volgens visie IBGS
uf

Basis versie vastgesteld door RBC 27‐11‐2015
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WR

(A/H)

8 WR

bt/ir

Wegdekreiniger

Wegdekreiniger

Uit faseren tenzij landelijk afspraak gemaakt wordt dat grootschalig wegdek
reinigen taak Brw blijft.
Dit i.v.m. discutabel zijn of m.u.v. nood reiniging bij groot gevaar voor
omgeving/verkeer, deze dienstverlening nog wel taak voor de brandweer is?
A Nog slechts 2 in de MON
H Nog slechts 3 in GVS en 1 in TWT

Materieel typeringen die: Al langer vervallen verklaard zijn en/of anders benoemd moeten worden omdat ze niet eenduidig/duidelijk zijn en/of niet aangetroffen in GMS.
BT
(A/H)
8 BTA
bt/ir
Brandstoftank
Brandstoftank
BT Vervalt als afkorting i.v.m.: Dubbel gebruikte afkorting.
BT stond vroeger in GFO en in GMS op veel plaatsen nog steeds voor Bos en
Terrein.
2 GSH‐DEC
ns
Decontaminatie‐unit
Decontaminatie‐unit
Vervalt i.v.m.: Niet eenduidige typering. Kan zowel regionaal als NBC zijn en dat is
DEC
onwerkbaar in GMS. Vervalt volgens visie IBGS. Daarvoor in plaats komen wel
eenduidige GO en BO.
B
{func. afk.}
MOB
Mobilofoon voor een functionaris met een
Mobilofoon
Vervalt: TF werkgroep stelt voor geen losse mobilofoons meer op te nemen maar
MO
alleen die aan vaste post/kazerne gekoppeld zijn en dan ook zo te benoemen (B.v.
bijzondere taak, bijv. MPL
VP en VP‐CVE).
2 DV‐OGS
ns(f?)
Ongeval/Officier Gev. Stoffen?
Ongeval Gev. Stoffen? of
Vervalt i.v.m.: Het is onduidelijk waar de O voor staat:
OGS
Officier of Ongeval? Wordt door regio's verschillend geïnterpreteerd . Oplossing
Officier Gevaarlijke Stoffen?
zoeken conform visie IBGS.
8 TW‐WA
bt
Tankwagen
Tankwagen
Vervalt i.v.m.: Afkorting die zonder toevoeging niet duidelijk maakt waar het om
TW
gaat en met toevoeging voor dubbeling zorgt met Water Tankwagen en Brandstof
tankwagen.
6 TW‐WA
ns
Water
Water
WA Vervalt TW‐WA moet WT worden i.v.m.: Er zijn 2 manieren om watertank te
WA
benoemen en dat werkt niet in GMS. Het maakt ze ook niet bij elkaar sorteer baar.
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Legenda toegevoegde kolommen

Cursief gedrukt staat voor
Cursief gedrukt staat voor
Doorgehaalde tekst staat voor:
Doorgehaalde tekst staat voor:
bt
ir
m
vm
ns
nsa
nsf
nsl
nsk
nsp
MOB
PTF

Eerder vastgeseld maar er loopt discus‐sie of
dit aangepast moet worden.
Voorstel afgewezen door MK en/of MSO

A?

Inconsistentie schrijfwijze correctie /
kopieer/spel fout correctie
lengte correctie geen inh. Aanpassing.
criterium toegevoegd
suggestie voor criterium toegevoegd
voorstel/verzoek toevoeging
toevoeging akkoord MSO en FGG GMS
Voorstel aanhouden voor nader onderzoek
noodzaak.
voorstel/verzoek verwijderen/vervallen

ic

verwijderen/verallen akkoord MSO en FGG
GMS
voorstel/verzoek aanpassing
wijziging akkoord MSO en FGG GMS
uitfaseren
zo mogelijk uitfaseren
vervallen/ verwijderen
indien mogelijk verwijderen
basistype
inzetrol
materieel
verplaatsingsmethode
nadere specificatie
nadere specificatie aantal
nadere specificatie functie
nadere specificatie locatie
nadere specificatie klasse
nadere specificatie partner
mobilofoon
portofoon

vaw

lc
cri
ctv
vtv
tak
vah
vvw
vak

bij afkorting type aanpassing
bij afkorting type aanpassing
bij afkorting type aanpassing
bij afkorting Type aanpassing

va
aak
uf
uf?
v
v?

(kleur om Multi‐Opschaling te duiden)
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