Financieringsregeling 2020

Het voucherbudget
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft, in het kader van de wettelijke taken van het Instituut
Fysieke Veiligheid (IFV), voor 2020 een bedrag beschikbaar gesteld ten behoeve van de opleidingen van
de leergangen Brandweermanagement. Voor 2020 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 3.100.000.
Het gaat hier om een collectief budget. Dat betekent dat het collectieve belang bovengeschikt is aan het
regionale belang. In dat kader heeft de Raad van Brandweercommandanten (RBC) op 18 september
2015 besloten dat de Voltijd Officiersopleiding uit dit collectieve voucherbudget gefinancierd wordt.
Daarnaast wordt een bedrag gereserveerd voor veiligheids- en brandweerpersoneel dat niet direct is
gerelateerd aan een bepaalde regio, maar wel valt onder de doelgroep van de financieringsregeling. Ook
wel exoten genoemd.
Het overige budget wordt gelijk verdeeld onder de 25 veiligheidsregio’s. Schematisch ziet dit er als volgt
uit:
Opbouw budget
Beschikbare vouchergelden Brandweeracademie IFV

Bedrag
€ 3.100.000

Voltijd Officiersopleiding

€ 400.000

Exoten*

€ 100.000

Totaal beschikbaar voor de regio’s
Beschikbaar per veiligheidsregio

€ 2.600.000
€ 104.000

Het bedrag van € 104.000 is een scholingstegoed. Voor dit ‘virtuele budget’ kunnen de veiligheidsregio’s
brandweeropleidingen (die vallen onder de regeling) afnemen bij het IFV.
Het gaat hierbij uitsluitend om de opleidingskosten.
Het bedrag wordt alleen voor 2020 beschikbaar gesteld.
Bestedingen boven € 104.000 worden gefactureerd.
Indien er op 1 mei 2020 nog regionaal budget resteert, omdat het nog niet is ingezet voor een
opleiding, dan valt het weer vrij voor het collectief.

Hoe werkt het?
-

-

In november 2019 wordt de opleidingsbehoefte van de veiligheidsregio’s in 2020 geïnventariseerd.
Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald welke opleidingen in 2020 bekostigd gaan worden
uit de vouchergelden.
Aanmeldingen vanuit een veiligheidsregio, brandweer, rijksoverheid, provincie of gemeente, worden
gedaan door de regionaal commandant c.q. een door deze gemandateerde functionaris
(bijvoorbeeld de regionaal trajectbegeleider).
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-

-

Voor daadwerkelijke plaatsing geldt dat aanmeldingen die worden bekostigd uit het virtuele budget
voorrang hebben op aanmeldingen die boven het virtuele budget uitstijgen. Verder geldt: wie het
eerst komt, wie het eerst maalt.
De Brandweeracademie informeert de regio’s na het 1e kwartaal 2020 over een eventueel resterend
regiobudget.
Indien er op 1 mei 2020 nog budget resteert, dan wordt het landelijk beschikbaar gesteld.
o Dat wordt eerst gebruikt om gefactureerde leergangen als gevolg van overbesteding te
compenseren.
o vervolgens jaarlijks in mei als landelijk virtueel budget landelijk beschikbaar gesteld voor alle
regio’s met aanvullende opleidingswensen waarbij voorrang wordt gegeven aan die regio’s
waarvan het regionale budget i.v.m. de bijdrage voor deelname aan de voltijdopleiding is
afgeroomd. (Tot de maximale hoogte van het oorspronkelijke regionaal toegekende budget is
bereikt.)
Het annuleren van een geplande leergang of het starten met een relatief kleine groep deelnemers
kan leiden tot het inzetten van een deel van het voucherbudget voor gedeeltelijke dekking van de
door de Brandweeracademie gemaakte vaste kosten, de zogenoemde continuïteitsregeling.

De volgende kosten vallen niet onder de financieringsregeling:
Kosten van instroomtoetsen/assessments
Kosten voor het leren op de werkplek
Literatuurkosten
Examenkosten

Voor wie?
De financieringsregeling geldt voor deelnemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd bij de
overheid of een hulpverleningsinstantie. Dit betreft:
Een veiligheidsregio, waarbij de deelnemer een evidente rol vervult in de rampenbestrijding.
De brandweer.
De rijksoverheid, een provincie of gemeente, waarbij de deelnemer een functie vervult met een
overwegend accent op brandweer en/of rampenbestrijding.
De financieringsregeling geldt ook voor veiligheids- en brandweerpersoneel dat niet direct gerelateerd is
aan een bepaalde regio:
Het Nederlandse Rode Kruis, waarbij de deelnemer een evidente rol vervult in de rampenbestrijding
Een waterschap, waarbij de deelnemer een functie vervult met een overwegend accent op
brandweer en/of rampenbestrijding.
Brandweren luchtvaartterreinen met inachtneming van de voorwaarden zoals verder op in deze
regeling benoemd.
Bedrijfsbrandweer van een aangewezen inrichting, zoals bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s. Dit
dient desgevraagd aangetoond te worden door middel van de aanwijzingsbrief van het Bevoegd
Gezag en geldt alleen voor de leergang OvD.
Voor deelnemers van brandweren luchtvaartterreinen gelden de volgende voorwaarden:
Personen met een dienstverband voor onbepaalde tijd bij een exploitant van een luchtvaartterrein
dat op grond van de Brandweerregeling burgerluchtvaartterreinen is ingedeeld in brandrisicoklasse
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-

2 of hoger, waarbij de functie een overwegend accent heeft op brandweer, GHOR,
rampenbestrijding of crisisbeheersing.
Personen met een dienstverband voor onbepaalde tijd die werkzaam zijn bij een militair
luchtvaartterrein dat door de ministers van Defensie en Veiligheid en Justitie is gelijkgesteld aan een
burgerluchtvaartterrein dat op grond van de Brandweerregeling burgerluchtvaartterreinen is
ingedeeld in brandrisicoklasse 3 of hoger. De functie van deze personen dient een overwegend
accent te hebben op brandweer, GHOR, rampenbestrijding of crisisbeheersing.

Welke leergangen?
In 2020 vallen de volgende opleidingen onder de financieringsregeling
- Officier van Dienst
- Hoofdofficier van dienst
- Adviseur gevaarlijke stoffen
- Operationeel manager
- Tactisch manager
- Specialist risico’s en veiligheid
- Specialist opleiden en oefenen
- Specialist operationele voorbereiding
- Specialist industriële veiligheid
- Specialist brandpreventie
- Fire Safety Engineering
- Ploegchef
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