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Leeuwarden | De Friese brandweer
moet de komende jaren op zoek naar
veel nieuwe vrijwilligers. Provinciaal
brandweercommandant Wim Klein-
huis merkt een forse toename in het
aantal oudere brandweerlieden dat
met pensioen gaat. Hij verwacht dat
de trend de komende jaren doorzet
en stelt een onderzoek in.

,,Steeds meer mensen zeggen op
55- tot 57-jarige leeftijd: ik stop er-

mee”, zei Kleinhuis deze week tij-
dens de commissievergadering van
Veiligheidsregio Fryslân. ,,We mer-
ken dat er een forse uitstroom is. Ik
noem het maar de babyboomgenera-
tie.”

In Fryslân zijn zo’n twaalfhonderd
brandweervrijwilligers actief. Een
provinciaal overzicht van het aantal
mensen dat recent is gestopt en op
korte termijn gaat stoppen, heeft
Kleinhuis nuniet. De komendeperio-
de wil hij dat op een rij zetten en zo
nodig wervingsacties beginnen.

Recent zijn in enkele dorpen, zo-
als Surhuisterveen, al acties begon-
nen waarbij mensen enthousiast
moeten worden gemaakt om brand-
weervrijwilligers te worden. Die ac-
ties verlopen volgens de comman-
dant redelijk succesvol. ,,Tot nu toe

blijvenwe op peil. Maar eigenlijkwil-
len we graag groeien. Dat lukt nu
niet.”

Minder overzicht
Tot enkele jaren geleden moesten
brandweerlieden verplicht stoppen
op 55-jarige leeftijd. Inmiddels is dat
niet meer het geval: mensen kunnen
als ze dat willen langer doorgaan. ,,Je
weet dus niet meer precies wanneer
de mensen ophouden. Maar het is
toch een fysiek zwaar beroep en veel
mensen besluiten rond die leeftijd
toch dat ze stoppen.”

Als gevolg van de grotere uit-
stroom zal er bij de brandweerkorp-
sen ook veel ervaring verdwijnen. De
commandant zegt dat het daardoor
noodzakelijk is om de komende ja-
ren extra geld uit te trekken voor het

scholen van de brandweermensen.
Tijdens de vergadering besloten

de Friese burgemeesters dat ze bij het
onderzoek naar de toekomst van de
brandweer in Fryslân, het zogeheten
Dekkingsplan 2.0, uitgaan van de
huidige brandweerorganisatie. Bij
het onderzoek wordt nu vooral geke-
ken naar bijvoorbeeld de plaatsen
waar specifiek materieel moet staan.

Volgens Kleinhuis is met dit be-
sluit de kans kleiner geworden dat
kazernes op termijn moeten sluiten.
Het blijft echter de vraag in hoeverre
alle kazernes open kunnen blijven:
de brandweer kampt nu met een
structureel tekort van1,9miljoen eu-
ro. Vanwege dat tekort worden veel
investeringen in nieuwe brandweer-
wagens en kazernes vooralsnog uit-
gesteld.
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Forse uitstroom bij Friese brandweer

• Steeds meer vrijwilligers op
leeftijd stoppen ermee

• Wervingsacties om sterkte
korpsen op peil te houden

Pieter Atsma

Netanya | Nog maar vijftien jaar,
Friezin énde grote verrassing vanhet
EK kortebaan. Dat is Marrit Steenber-
gen, dankzij de bronzenmedaille die
de jonge zwemster uit Oosterwolde
gisteravond in het Israelische Neta-
nya wist te veroveren. Het Friese ta-
lent deed dat op de 100 meter wissel-
slag.

Steenbergen verbaasde vriend,
vijand en zichzelf gisteren door in
Netanya als jongeling tussen de ‘gro-
te vrouwen’ brons te winnen tijdens
de Europese titelstrijd. ,,Dit had ik
echt niet verwacht”, reageerde ze na
de race. Steenbergen had eerder dit
jaar tussen haar leeftijdsgenotes op
de Europese Spelen in Bakoe al naam
gemaakt met snelle tijden. Op haar
eerste ‘grote’ EK bevestigde de
schuchtere tiener haar reputatie.

,,Het voelde goed. Maar dat het zó
goedwas, wist ik niet”, zei de Friezin.
Op gepaste afstand van de ongenaak-

bare Hongaarse Katinka Hosszú, die
haar eigenwereldrecordaanscherpte
tot 56,67, zwom de Friese puber in
baan één naar het brons. Met 59,00
nam Steenbergen een flinke hap van
bijna achttienden uit haar persoon-
lijk record dat ze in de halve finale in
Netanya donderdag neerzette.

Steenbergen wordt door kenners
uit binnen- en buitenland een mooie
toekomst voorspeld, zoals dat enkele
jaren geleden ook gold voor de in-
middels gelouterde Ranomi Kromo-
widjojo. Zij moest op de 100 meter
vrije slag een gevoelige nederlaag in-
casseren. De zwemkoningin van Lon-
den 2012 bleef met 51,59 seconden
twee tienden boven de tijd die ze in
de halve finales zwom. ‘Kromo’ werd
afgetroefd door Sarah Sjöström. De
Zweedsewon in51,37. FemkeHeems-
kerk werd vierde in 52,53.
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Zwemmen

Friezin Steenbergen (15) wint
brons tijdens debuut op EK

Advertentie I.M.

Met een brede glimlach toontMarrit Steenbergen (links) uit Oosterwolde de bronzenmedaille die ze gisteren
op het EK kortebaan in Netanya won op de 100 meter wisselslag. De titel ging in de Israelische plaats naar
Katinka Hosszu (midden) uit Hongarije. De Britse Siobhan-Marie O'Connor (rechts) won zilver. Foto: AFP

Leeuwarden |Het blijft voorlopig on-
duidelijk hoe fout banken zijn ge-
weest bij het op grote schaal verstrek-
ken van complexe renteproducten
aan het midden- en kleinbedrijf. De
opgelegde herbeoordeling van deze
rentederivaten door banken zou eind
dit jaar klaar zijn, maar minister van
Financiën Jeroen Dijsselbloem vindt
de aanpak onvoldoende. Duizenden
ondernemers zullen nog langer moe-
ten wachten op een oplossing en
eventuele vergoeding van schade.
Ondertussen hebben ze nog steeds te
maken met renteverhogingen en
kost het ze veelal tonnen om van de
rentecontracten af te komen.
Sinds 2007 werden door banken dui-
zenden complexe rentederivaten
(ook wel renteswaps) aan het mkb
verkocht. Ondernemers waren finan-
cieel niet voldoende onderlegd omde
werking ervan te begrijpen. Vaak gin-
gen de mkb’ers ervan uit dat ze de
rente op een bedrijfskrediet of hypo-
theek hadden vastgezet. Dat was ook
veelal waar ze om hadden gevraagd.
Het rentederivaat ontwikkelde in de
afgelopen jaren, een periode van
langdurige lage rente, een negatieve
waarde. De banken berekenden daar-

voor in veel gevallen hogere rentes
en vroegen meer onderpand.
In een gisteren verzonden brief aan
de Kamer betreurt Dijsselbloem de
tekortkomingen in de herbeoorde-
ling door banken, geconstateerd
door de Autoriteit Financiële Mark-
ten (AFM). De AFM droeg zes banken
in juli 2014op totherbeoordeling van

zeventienduizend derivaten (van
veertienduizendmkb’ers). Erwerden
in februari 2014 al wettelijke kaders
meegegeven waaraan de toetsing
moest voldoen. Daar hebben de ban-
ken – vooral Rabobank, ABN Amro,
ING en Deutsche Bank hebben rente-
derivaten verstrekt aan het mkb –
niet goed naar geluisterd. Banken
zijn afgeweken van de (wettelijke) ei-
sen aan de herbeoordeling op het ge-
bied van ‘tekortschietende informa-
tievoorziening, onvolledige dossier-
vorming en niet passendheid van het
product’, schrijft de minister.
Vreemdgenoeg spreektDijsselbloem
wel van ‘forse inspanningen’.

Ook de financiële toezichthouder
heeft zijn werk niet goed gedaan. Er
is de banken teveel ruimte gelaten
om af te wijken van beoordelingsei-
sen en er zijn onterecht een aantal
herbeoordelingen goedgekeurd. De
AFM heeft nu meer mensen op de
zaak gezet. HetAFM-bestuur krijgt de
directe verantwoordelijkheid over
het dossier en er komt een onafhan-
kelijk onderzoek naar het toezicht.
,,Dit is een bevestiging van wat al be-
kend was. Er wordt nu gelukkig wel
keihard ingegrepen”, zegt derivate-
nexpert Patrick van Gerwen van Ca-
dension. ,,Er is dwang nodig en een
strak en vast regime voor de herbe-
oordeling. Het is wel gebleken dat je
dat de banken niet kunt toevertrou-
wen. Dit is de tweede keer dat de sla-
ger zijn eigen vlees keurt en dat niet
goed doet.” Er was al eerder uitstel.
Van Gerwen vindt dat er binnen een
maand een plan moet liggen over de
procedure. De Tweede Kamer zou de
AFM moeten controleren. ,,Als er
sprake is geweest van misleidende
verkoop dan heeft een ondernemer
recht op compensatie. Intussen be-
taalt hij elke maand wel weer forse
bedragen voor het derivaat”, zegt de
expert. ,,Ik sta een ondernemer bij
die daarom al bedrijfsonderdelen
heeft moeten verkopen. Zijn herbe-
oordeling , die hij zelf heeft moeten
aanvragen, had deze zomer al klaar
moeten zijn.” De PvdA roept Dijssel-
bloem voor uitleg naar de Kamer.

Beoordeling derivaten slecht
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• Expert: nood bij ondernemers
wordt steeds hoger
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