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eerste hulp namens verzekeraars

Protocol van samenwerkingsafspraken tussen
Stichting Salvage en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg
Partijen
Het landelijk netwerk bevolkingszorg (LNB), het overleg van coördinerend gemeentesecretarissen en
coördinerend functionarissen, vertegenwoordigd door haar plaatsvervangend voorzitter de heer J. Eshuis,
verder te noemen 'bevolkingszorg';
en
Stichting Salvage, vertegenwoordigd door haar directeur, de heer J.A. van den Berg, verder te noemen
'Salvage'.
Overwegende, dat
partijen het wenselijk achten om gezamenlijke afspraken te maken, door middel van een protocol van
samenwerkingsafspraken, met betrekking tot (de voorbereiding op) (dreigende) rampen en crisis omdat:
1. het team bevolkingszorg krachtens artikel 2.1.3, tweede lid van het besluit veiligheidsregio's1
verantwoordelijk is voor onder andere het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking en het
coördineren van de registratie van schade(gevallen) ten behoeve van de nafase;
2. Salvage een dienstverlenende organisatie is van de gezamenlijke brandverzekeraars. Hulp wordt
verleend aan gedupeerden van brand, blikseminslag, explosie, storm en waterschade in en/ of aan
objecten - met een postcode en huisnummer - ongeacht de omvang.
a. aandacht: Salvage verleent eerste hulp aan en opvang van gedupeerden;
b. actie: Salvage spant zich in om de schade te beperken;
c. advies: Salvage adviseert alle betrokken partijen.
de coördinerend gemeentesecretaris op grond van artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's als
coördinerend functionaris belast is met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de
gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis;
de coördinerend gemeentesecretarissen zich hebben verenigd in het landelijk netwerk bevolkingszorg. Het
landelijk netwerk bevolkingszorg draagt zorg voor landelijke samenwerking, collectiviteit, uniformiteit en het
verbinden, verrijken en verspreiden van kennis en ervaring.
afstemming en samenwerking tussen bevolkingszorg en Salvage in de crisispreparatie, respons en nafase
van cruciaal belang is om te komen tot een adequate inzet tijdens incidenten en (grootschalige) crisis;
Salvage vanaf 1 januari 2019 de crisiscoördinatie heeft bij grootschalig incidenten (ramp of crisis), waarbij
meer coördinatie nodig is. Wanneer een dergelijk incident zich voordoet, activeert Stichting Salvage haar
draaiboek grootschalige incidenten. Een incidentcoördinator stuurt de operationele organisatie van Salvage
aan en informeert het beleidsteam van het Verbond van Verzekeraars.
Gelet op
art. 36 van de Wet veiligheidsregio's;
art. 2.1.3. van het Besluit veiligheidsregio's;
de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS);
het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen;
het Referentiekader regionaal crisisplan 2016.
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