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Aanrijdtijden Ambulancezorg 
 
Context 
Met de inwerkingtreding van de tijdelijke wet ambulancezorg (TWAZ) per 1 januari 2013 heeft het ministerie van VWS 
in elke regio in Nederland de ambulancezorg opgedragen aan 1 partij. Voor 2013 waren er in regio Rotterdam-
Rijnmond twee partijen aangewezen, te weten de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de BIOS-groep. Beide 
partijen opereerden onder 1 vlag, maar werden afzonderlijk gefinancierd door de zorgverzekeraars. Om de aanwijzing 
van het ministerie voor beide uitvoerende partijen te behouden is op 7 december 2011 de Coöperatie Ambulancezorg 
Rotterdam-Rijnmond (AZRR) opgericht. De Coöperatie heeft een algemene ledenvergadering bestaande uit de 
portefeuillehouder witte kolom van het dagelijks bestuur van de VRR en de algemeen directeur van de BIOS-groep. 
De algemene ledenvergadering heeft een raad van toezicht in het leven geroepen, die toezicht houdt op de raad van 
bestuur. De raad van toezicht bestaat uit 4 leden. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding 
van de Coöperatie en bestaat uit de algemeen directeur VRR (hierin vertegenwoordigd door de directeur 
Ambulancezorg VRR) en de directeur van de BIOS-groep.  
 
Met ingang van 1 januari 2013 heeft de Coöperatie AZRR de aanwijzing voor de ambulancezorg in Rotterdam-
Rijnmond toegewezen gekregen. De Coöperatie AZRR heeft als aangewezen partij de verantwoordingsplicht naar de 
zorgverzekeraars en het ministerie over de prestaties en wordt betaald voor het uitvoeren van de ambulancezorg. De 
Coöperatie heeft geen personeel in dienst en heeft met de VRR en BIOS-groep dienstverleningsovereenkomsten 
afgesloten om voldoende ambulancecapaciteit te leveren (verhouding VRR:BIOS 2:1) en om via de meldkamer 
ambulance van de VRR de inzet van de beschikbare ambulancecapaciteit te regisseren.  
 
In deze rapportage over de aanrijdtijden informeert de VRR haar bestuur over de prestaties van de coöperatie AZRR. 
De Coöperatie AZRR legt in een eigen jaarverslag verantwoording af over de productie, de prestaties en de 
kwaliteitscriteria waarbinnen de totale productie is geleverd. Over het gevoerde financiële en personele beleid van de 
ambulancedienst VRR wordt separaat in het jaarverslag van de VRR verantwoording afgelegd.  
 
Aanrijdtijden (Responstijden) 2013 ambulances AZRR 
Tot en met 2011 werden de prestatiecijfers gepresenteerd volgens een rekenmethodiek van de Ambulancezorg 
Rotterdam-Rijnmond (AZRR). Hierbij werden bepaalde filters gehanteerd om vertekenende ritgegevens (bijv. een 
meldkamertijd van meer dan 10 minuten of een uitruktijd van 15 minuten) uit de meting te halen. Jaarlijks was hierover 
discussie met het RIVM, dat voor de landelijke cijfers andere, zwaardere filters hanteert (bv. meldtijden boven de 15 
minuten uitzuiveren). Hierdoor waren van de AZRR verschillende cijfers in omloop, die tot verwarring leidden. In 2012 
is besloten om voortaan de RIVM methode te gebruiken. Dit leidde tot een trendbreuk. In 2011 werd binnen de regio 
Rotterdam Rijnmond in 93% van de A1 spoedritten de patiënt binnen 15 minuten bereikt. In 2012 was dat met de 
AZRR-methode 92%, maar met de RIVM-methode 90,3%.  
 
In de discussie wordt de zgn. 15-minutennorm vaak aangeduid met de term “aanrijdtijd”. Feitelijk gaat het om de 
responstijd, omdat in dit tijdbestek tevens de tijd is betrokken, die door de meldkamer wordt gebruikt om tot een 
beslissing te komen of, en zo ja welke (A1 of A2) inzet nodig is. Tevens zit in de 15-minuten-norm de zgn. uitruktijd. 
Dit is de tijd, die nodig is om de ambulance daadwerkelijk (uit de post) op de weg te krijgen. Voor de duidelijkheid zal 
in volgende rapportages gesproken worden over responstijd.  
 
Tabel 1 

 
 
In 2013 was sprake van een verbetering van de prestaties ten opzicht van 2012 met 1,7% -punt tot 92%, zoals in 
bovenstaande tabel wordt getoond.  
  

Plan Realisatie Plan Realisatie Plan Realisatie

INCIDENTBEHEERSING

Aanrijdtijden Algemeen

Bij A1 dient binnen 15 minuten na het begin van 

de melding bij de meldkamer een ambulance 

bij de patiënt aanwezig te zijn.

95% 93,0% 95% 90,3% 93% 92,0%

Bij A2 dient binnen 30 minuten na het begin van 

de melding bij de meldkamer een ambulance 

bij de patiënt aanwezig te zijn.

96% 96% 95,7% 96% 96,7%

Aanrijdtijden
2011 2012 2013
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Aanrijdtijden Ambulancezorg (vervolg) 

 
Uit tabel 2 blijkt, dat de overschrijding in absolute tijd beperkt blijft. In 94,4% van de ritten is de patiënt binnen 16 
minuten bereikt. Bij een grens van 17 minuten is 96,1% op tijd. Dit betekent, dat de uitdaging is om een tijdwinst te 
boeken van tussen de 1 en 2 minuten om aan de landelijke norm van 95% te voldoen. Er worden de nodige 
maatregelen voorbereid om in 2014 deze tijdwinst te realiseren door: 
 

1. middels het systeem van directe inzet ambulance het logistieke proces van de inzet van de ambulance eerder 
te laten starten.  

2. o.a. met gebruikmaking van speciale software van Optima een betere spreiding van de beschikbare 
ambulances te bereiken, zodat de rijafstand tussen beschikbare ambulance en patiënt kan worden beperkt. 

3. met een betere benutting van de specifieke capaciteit van zorgambulances de beschikbaarheid van 
spoedvervoer te vergroten.  

Aanrijdtijden per gemeente 2007 - 2013 
In tabel 2 is per gemeente inzichtelijk gemaakt, hoe de aanrijdtijden / responstijden zich hebben ontwikkeld over de 
afgelopen jaren. Met de introductie van het zgn. automatisch statussen in plaats van het handmatig statussen vielen 
de prestaties van de AZRR ver terug. Rotterdam-Rijnmond werd één van de slechtst scorende ambulancediensten 
van het land. Hierbij past de opmerking dat tot op de dag van vandaag alleen in Rotterdam-Rijnmond is overgegaan 
tot het (objectief betrouwbaardere) automatisch statussen. Met de zorgverzekeraars is in de afgelopen jaren 
regelmatig gesproken over de achterblijvende prestaties in relatie tot de 95% norm. De zorgverzekeraars hebben 
onderkend, dat het automatisch statussen hiervoor de belangrijkste oorzaak is. Dit word geaccepteerd, zolang de 
AZRR blijft werken aan de verbetering van de prestaties. De afgelopen jaren is aan deze verwachting voldaan.  
 
Tabel 2 

 
* Per 1 januari  2013 zijn de voormalige gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee gefuseerd tot de nieuwe gemeente 
Goeree-Overflakkee. 
** Rozenburg is met ingang van 2010 onderdeel van Rotterdam 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012

<15min <15min <15min <15min <15min <15min <15min <16min <17min

Albrandswaard 74,5% 77,8% 81,3% 79,2% 83,9% 80,8% 88,3% 91,4% 95,4%

Barendrecht 86,6% 92,5% 94,0% 94,5% 95,5% 92,9% 95,3% 96,5% 97,3%

Bernisse 73,7% 75,0% 81,2% 78,5% 85,1% 80,6% 83,4% 87,8% 89,8%

Brielle 64,1% 76,8% 82,7% 89,9% 91,6% 88,2% 91,2% 93,1% 96,9%

Capelle aan den IJssel 89,1% 93,3% 94,3% 93,8% 94,3% 93,7% 93,4% 95,5% 96,6%

Dirksland 85,7% 95,8% 92,8% 94,5% 93,6% 92,3% - - -

Goedereede 55,5% 54,7% 54,6% 49,1% 71,2% 67,3% - - -

Goeree Overflakkee* - - - - - - 83,0% 87,3% 90,2%

Hellevoetsluis 76,5% 85,3% 88,3% 88,9% 90,6% 86,2% 89,9% 93,4% 95,2%

Krimpen aan den IJssel 79,9% 81,4% 86,2% 80,5% 86,4% 82,3% 85,3% 89,2% 92,6%

Lansingerland 73,5% 73,1% 80,1% 76,1% 85,9% 80,6% 84,9% 88,5% 91,3%

Maassluis 74,2% 79,8% 80,6% 78,7% 82,9% 76,5% 78,3% 83,1% 87,2%

Middelharnis 85,9% 93,0% 95,5% 92,4% 94,8% 92,9% - - -

Oostflakkee 47,9% 52,4% 58,8% 56,5% 70,5% 71,6% - - -

Ridderkerk 69,3% 76,2% 81,1% 79,0% 87,5% 83,3% 90,5% 93,9% 96,5%

Rotterdam** 88,3% 93,3% 94,6% 93,8% 95,1% 92,7% 94,3% 96,2% 97,4%

Rozenburg 65,2% 72,6% 74,9% - - - - - -

Schiedam 90,5% 92,7% 95,6% 94,5% 96,2% 93,2% 94,5% 96,6% 97,5%

Spijkenisse 85,2% 87,8% 91,1% 88,9% 89,0% 86,3% 86,5% 89,6% 92,5%

Vlaardingen 86,6% 92,2% 91,5% 92,6% 93,0% 89,4% 90,7% 93,2% 95,7%

Westvoorne 60,5% 68,8% 78,4% 81,8% 86,8% 83,8% 84,2% 87,9% 91,2%

Totaal 85,2% 90,0% 91,8% 91,2% 93,0% 90,3% 92,0% 94,4% 96,1%

Gemeenten

2013
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Aanrijdtijden Ambulancezorg (vervolg) 
 
De prestaties in de standplaatsen in het verstedelijkte gebied van de regio, waar relatief veel ritten worden verreden, 
liggen op een stabiel en acceptabel niveau. In minder verstedelijkte c.q. rurale standplaatsgebieden, waar relatief 
minder ritten worden verreden, ligt de prestatie iets lager dan gemiddeld.  
 
De situatie rond het noodlijdende Ruwaard van Puttenziekenhuis heeft hierbij een rol gespeeld. Dit ziekenhuis heeft 
medio 2013 een doorstart gemaakt onder de naam Medisch Centrum Spijkenisse. De opnamecapaciteit van 
spoedpatiënten laat een dalende tendens zien. Vanaf het najaar van 2013 is de spoedeisende hulp (SEH) in de 
avond- en nachturen gesloten. Het merendeel van de patiënten wordt dan vervoerd naar een verder gelegen 
ziekenhuis in de regio. Hierdoor zijn ambulances langer onderweg en zijn netto minder ambulances beschikbaar in het 
gebied. Hierdoor staat onder andere de bezetting van standplaatsgebied Haringvlietdam onder druk, dat zich vertaalt 
in een dalende prestatie op het eiland Goeree-Overflakkee. Om deze dalende prestaties tegen te gaan is nu tijdens 
de daguren een Rapid Responder gestationeerd op standplaats Haringvlietdam. Daarnaast is in overleg met de 
zorgverzekeraar tijdelijk financiering voor een extra ambulance beschikbaar gesteld voor het gebied Voorne-Putten. 
De effecten van deze maatregelen worden gemonitord en waar nodig zal worden bijgestuurd. 
 
Ter verbetering van de aanrijdtijden in Maassluis en Lansingerland zijn in het najaar 2013 een aantal maatregelen 
genomen, zoals het aanscherpen van de afspraken over burenhulp met regio Haaglanden en het vastleggen van 
afspraken, waarbij het herbezetten van post Hargalaan en post Berkelse Poort prioriteit krijgt. De effecten van deze 
maatregelen zullen komend jaar zichtbaar worden.  
 
Met de opening van een nieuwe opstelpost in het Maasstadziekenhuis is de bereikbaarheid van Ridderkerk 
aanmerkelijk verbeterd. In 2013 werd voor Ridderkerk een prestatieverbetering van ruim 7%-punten gerealiseerd.  
 
In het kalenderjaar 2014 zal de totale spreiding en beschikbaarheid van de AZRR opnieuw bekeken worden vanwege 
de verschijning van het nieuwe landelijke Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid van het RIVM.  
 
Totale productie AZRR 
Uit bovenstaande tabellen blijkt, dat sprake is geweest van een vrijwel continue verbetering van de responstijden. 
Hierbij dient in ogenschouw genomen te worden, dat dit alles is gerealiseerd, terwijl de totale productie van de AZRR 
over de periode 2007 tot en met 2013 fors is gestegen. Onderstaande grafiek laat zien, dat de totale productie 
spoedvervoer A1 en A2 plus het besteld vervoer sinds 2007 met 17% is gestegen. Na aanvankelijk een behoorlijke 
stijging in het besteld vervoer te hebben gezien is de productie daarvan sinds 2009 weer sterk teruggelopen. Het 
spoedvervoer laat daardoor zelfs een nog grotere stijging zien van 35%. Omdat het nieuwe referentiemodel slechts 
voorziet in een relatief geringe toename van het aantal diensten, zal met eerdergenoemde maatregelen een uiterste 
inspanning moeten worden verricht om zowel de prestaties te verbeteren als de wachttijden in het besteld vervoer te 
beperken.  
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Opkomsttijden Regionale Brandweer  

 
Incidenten 2013 
 
In 2013 zijn in de regio Rotterdam–Rijnmond 22.771 incidentmeldingen voor de brandweer geweest, waarvan bij 
18.473 incidenten inzet heeft plaatsgevonden. De incidenten zonder inzet betreffen voornamelijk meldingen aan de 
meldkamer, die niet hebben geleid tot alarmering van brandweereenheden. De verdeling over de gemeenten van 
incidenten waarop inzet door de brandweer heeft plaatsgevonden, ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Tabel incidenten Brandweer 2013

Branden OMS Hulpverlening Overig

Albrandswaard 47 56 153 38 41 335

Barendrecht 115 97 126 99 73 510

Bernisse 49 27 22 24 49 171

Brielle 36 39 42 25 56 198

Capelle aan den IJssel 189 198 309 144 172 1.012

Goedereede 228 193 201 115 225 962

Hellevoetsluis 99 87 81 79 115 461

Krimpen aan den IJssel 51 71 61 64 74 321

Lansingerland 125 122 210 112 117 686

Maassluis 82 89 85 73 85 414

Ridderkerk 84 143 139 97 83 546

Rotterdam 2.549 2.496 4.258 2.227 2.110 13.640

Schiedam 212 290 251 263 206 1.222

Spijkenisse 175 163 206 187 193 924

Vlaardingen 213 241 261 210 232 1.157

Westvoorne 44 35 55 31 47 212

Totaal 4.298 4.347 6.460 3.788 3.878 22.771

Met inzet Totaal

 met / zonder 

inzet

Gemeente Zonder Inzet
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Opkomsttijden Regionale Brandweer 2013 (vervolg) 

 
Opkomsttijden  
Vanaf 2013 wordt op basis van het Dekkingsplan 2.0 gerapporteerd. De meldkamergegevens worden automatisch 
gegenereerd. Via het incidentregistratiesysteem (IRS) worden afwijkingen beoordeeld en enkele velden kunnen 
worden gecorrigeerd (soort incident, prioriteit). De rapportage gaat van de IRS-gegevens uit, indien beschikbaar. 
Daarnaast bevat het IRS informatie over het incident, die wordt gebruikt in onderstaande toelichting. 
Het IRS is een systeem in ontwikkeling en is half 2013 in gebruik genomen. Om de (gevalideerde) gegevens nog 
specifieker te kunnen duiden is doorontwikkeling van het IRS noodzakelijk.  
 
Bij overschrijdingen van de opkomsttijd is een veel voorkomende oorzaak dat het eerst aankomende voertuig bij een 
incident vergeet de status ter plaatse door te geven. Medewerkers zijn hierop geattendeerd, maar de ervaring leert dat 
er nog geen sprake van routine is. Met name bij incidenten waarbij sprake is van een levensbedreigende situatie is de 
aandacht van de eerst arriverende eenheid gericht op het redden van mensen. Veelal wordt door de tweede TS wél 
de status ter plaatse doorgegeven. Dit wordt dan de tijd waarmee het IRS de berekening uitvoert.  
 
Gebouw- en industriebranden: Reguliere uitrukgebieden 
Reguliere uitrukgebieden; in deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen het uitrukgebied van de 
Gezamenlijke Brandweer (GB) en de VRR. Verder worden in het overzicht alleen de uitruktijden van de eerste 
tankautospuit (TS) beoordeeld. 
 

 
 
Toelichting: 
Incidenten waarbij de brandweer tijdig aanwezig was, maar geen status ter plaatse is doorgegeven, worden standaard 
als niet op tijd aangemerkt. Omdat dit een vertekend beeld geeft van de opkomstcijfers, staat in de laatste kolom 
weergegeven wat het percentage op tijd was, als de incidenten waarbij geen status is doorgegeven niet worden 
meegerekend. 
 
Opkomst 6 minuten gebied 
In 2013 zijn er 483 incidenten geweest in het 6 minuten gebied. In 58% van de gevallen voldeed de brandweer aan de 
vastgelegde opkomsttijd. Deels kunnen deze overschrijdingen worden verklaard, doordat meldingen eerst zijn 
behandeld door politie of ambulance, waarbij het meldkamersysteem uitgaat van de initiële meldtijd aan de 
meldkamer. In enkele gevallen was het incidentadres onjuist.  
 
Opkomst 8 minuten gebied 
In 72% van de incidenten binnen het 8-minuten gebied voldeed de brandweer in 2013 aan de opkomsttijd van 8 
minuten. Na onderzoek in IRS blijkt, dat deze overschrijdingen grotendeels zijn te verklaren, doordat tijdens het 
aanrijden de prioriteit van het incident werd opgeschaald. Voor de overige incidenten geldt, dat er geen inzicht is in de 
opkomsttijd, doordat er geen status van het 1

e
 voertuig was of het in eerste instantie een melding voor politie of 

ambulance betrof. 
 
Opkomst 10 minuten gebied 
In het 10 minuten gebied was de brandweer in 76% van de incidenten op tijd.  
Ook hier zijn redenen als het niet doorgeven van de status ter plaatse, een verschil tussen meldtijd van het incident en 
alarmeringstijd van de brandweer belangrijke redenen.  
 
 
  

Opkomst 

gebied

Incidenten 

GB gebied

Incidenten 

VRR gebied

Totaal 

incidenten 

Geen status 

ter plaatse TS

% TS op tijd 

GB gebied

% TS op tijd 

VRR gebied

% TS op tijd 

totaal

% TS op tijd 

(alleen 

incidenten 

met status)

6-minuten 37 446 483 17 35% 60% 58% 60%

8-minuten 17 414 431 16 41% 74% 72% 75%

10-minuten 6 52 58 1 100% 73% 76% 77%

18-minuten 5 12 17 0 100% 100% 100% 100%

Totaal 65 924 989 34 48% 67% 66% 68%
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Opkomsttijden Regionale Brandweer 2013 (vervolg) 

 
 
Gebouw- en industriebranden: SIV-uitrukgebieden 
SIV-uitrukgebieden: gebieden in de regio Rotterdam-Rijnmond waar een SIV als eerste voertuig uitrukt. Op basis van 
risico wordt er naast een SIV ook een tankautospuit mee gealarmeerd bij brand. Ook hier geeft het percentage SIV op 
tijd een vertekend beeld, omdat in 27 gevallen geen status is doorgegeven. In de laatste kolom is zichtbaar wat de 
prestaties van de SIV zijn als in de berekening alleen de incidenten waarbij een status ter plaatse is doorgegeven 
worden meegenomen.  
 

 
 
 
Toelichting 
De combinatie SIV en TS is 70 keer gealarmeerd voor een gebouw- of industriebrand. In 69% van de gevallen was 
de brandweer op tijd. Dat wil zeggen dat de SIV óf de TS binnen de normtijd aanwezig was. De SIV was in 2013 
19 keer te laat. In 2014 zal het IRS verder ontwikkeld worden, zodat de oorzaak hiervan duidelijker aangegeven 
kan worden.  
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat 2013 het jaar is waarin de SIV operationeel geworden is en er een 
duidelijke trend waarneembaar is in de overschrijdingen. In het eerst kwartaal gebeurde dit 8x, in het tweede 
kwartaal 6x, in het 3

e
 kwartaal 3x en in het laatste kwartaal 2x. Dit heeft onder meer te maken met aanpassingen 

die aan de nieuwe kazerne Albert Plesmanweg zijn gedaan, waardoor sneller uitgerukt kan worden. Bovendien 
hebben de brandweermensen moeten wennen aan de nieuwe werkwijze. Inmiddels begint het routine te worden.  
 
Gebouw- en industriebranden 
Aantal incidenten waarbij de wettelijke norm van 18 minuten is gehaald.  
 

 
 
 
In 2013 heeft de brandweer in 95% van de gevallen de norm van 18 minuten daadwerkelijk gehaald.  
 
Bij 1 incident is deze aanrijdtijd overschreden, doordat een deel van de aanrijroute over een onverhard pad voerde. 
Bij 4 incidenten werd de prioriteit van het incident tijdens het aanrijden opgeschaald.  
 
Van de overige 54 incidenten kan niet aangegeven worden of de brandweer daadwerkelijk de 18 minuten heeft 
overschreden. Dit heeft de volgende oorzaken: 
 

- Er is niet gestatust (44x), waardoor niet bekend is, wat de aanrijdtijd was.  

- De oorspronkelijk melding was eerst een politie- of ambulancemelding en werd pas later doorgezet naar 

de brandweer (8x). In dergelijke gevallen wordt gerekend vanaf de oorspronkelijke melding.  

- Het incident was een oefening, maar is niet correct geregistreerd. (2x) 

 

 

 

 

 

 

Opkomst 

gebied

Totaal 

incidenten

Geen status 

ter plaatse 

SIV

% SIV op tijd 

(alleen 

incidenten 

met status) 

% Brandweer 

op tijd

6-minuten 70 16 67% 69%

8-minuten 39 9 77% 85%

10-minuten 7 2 80% 71%

Totaal 116 27 71% 74%

Totaal aantal 

incidenten

Aantal niet 

binnen 18 

minuten

% binnen 18 

minuten

1.105 59 95%
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Opkomsttijden Regionale Brandweer 2013 (vervolg) 

 

RV (gebouw- en industriebranden), HV (Prio 1) en WO (Prio 1) 

 

 
 
Toelichting: 
Het IRS registreert nog niet, wanneer een redvoertuig, hulpverleningsvoertuig of waterongevallenvoertuig geen status 
ter plaatse doorgeeft. Daarom zijn in de berekeningen van het opkomstpercentage alleen de incidenten, waarbij tijdig 
de status ter plaatse is doorgegeven, aangemerkt als op tijd.  
 
Redvoertuig (RV) gebouw- en industriebranden 
Conform het Dekkingsplan 2.0 wordt ten aanzien van de opkomsttijden van redvoertuigen gerapporteerd op de 6- en 
18-minuten norm, waarbij 18 minuten de maximale opkomsttijd is. De belangrijkste taak van een redvoertuig is het 
borgen van een tweede vluchtweg bij portiekwoningen, waar maar één vluchtweg aanwezig is.  
 
In heel 2013 was een RV in 44% van de gevallen binnen 6 minuten ter plaatse indien het voertuig direct gealarmeerd 
werd bij een brandmelding in een object waarbij deze norm van toepassing is. Bij de overige incidenten, waar deze 
norm van toepassing was, was het redvoertuig binnen 8 minuten na melding ter plaatse. 
 
Bij alle overige meldingen was het RV in 91% van de gevallen binnen 18 minuten aanwezig. Als het RV na 18 minuten 
arriveerde, kwam dit voornamelijk doordat het voertuig later werd bijgealarmeerd voor een niet-levensreddende taak.  
 
Hulpverleningsvoertuig (HV) prio 1 
Het hulpverleningsvoertuig (HV) was in 64% van de gevallen op tijd. Ook hier is de belangrijkste reden van 
overschrijding het feit dat het HV later is bijgealarmeerd.  
  
Waterongevallenvoertuig (WO) prio 1 
Voor het waterongevallenvoertuig (WO) hanteert de VRR een norm van 15 minuten. Het WO was in 57% van de 
gevallen op tijd. De oorzaak voor de langere opkomsttijden heeft meerdere redenen. 
De brandweer werd regelmatig later gealarmeerd dan de politie. Bij deze meldingen is uitgegaan van de 
oorspronkelijke meldtijd van het incident. Daarnaast is het voorgekomen dat een incident in eerste instantie niet werd 
aangemerkt als waterongeval. In dat geval is niet direct een waterongevallenvoertuig gealarmeerd.  
Een aantal keer is het voorgekomen dat het eerst aankomende WO geen status ter plaatse heeft doorgegeven, 
waardoor de aankomsttijd van het tweede WO als leidend is genomen.  
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Aantal 

incidenten
% op tijd

6-minuten 248 44%

15-minuten 228 64% 53 58%

18-minuten 533 91%

Totaal 781 76% 228 64% 53 58%

RV gebouw- en industrie HV prio 1 WO prio 1
Opkomst 

gebied


