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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

ALGEMEEN 

Paragraaf 1. Inleiding 

Enige jaren geleden is in het kader van de Nota Hulpver lening bij ongeval-
len en rampen 1975 bij de Staten-Generaal de brandweer aan de orde 
gesteld (Tweede Kamer, zitt ing 1974-1975, 13263). 

Nota Hulpverlening bij ongeval len In de Nota Hulpver lening werden de contouren geschetst van een toekom-
en rampen stige organisatie op het terrein van de hulpver lening bij ongeval len en ram-

pen. Tevens werd daarin in hoofdl i jnen aangegeven op welke wijze die orga-
nisatie zou kunnen worden bereikt. De meest ingr i jpende wi jz ig ing op het 
gebied van de brandweer die in de Nota Hulpverlening is neergelegd, is dat 
de zorg voor de organisatie en het beheer van de brandweer naar het «ge-
westeli jk bestuur» moet worden overgebracht. De mot iver ing voor deze in-
greep was gelegen in de, vr i jwel a lgemeen aanvaarde, gedachte dat de 
brandweer de kern zal moeten zijn van de organisatie voor het bestri jden 
van rampen en het verlenen van hulp in vredesti jd en dat voorwaarde voor 
het funct ioneren als kern is dat de brandweer zelf in groter verband is geor-
ganiseerd. 

Terecht werd in de Nota Hulpverlening gesteld dat het tot stand komen 
van gewesten - in de nota werd uitgegaan van het kort tevoren ontwikkelde 
gewesteli jk bestuursmodel - nog geru ime t i jd zou kunnen vergen, maar dat 
de beoogde verbeter ingen, die in een zeer belangri jke plaats voor de gewes-
ten bij de hulpver lening bij ongeval len en rampen voorzagen, daarop niet 
zouden mogen wachten. 

Voor zover van rechtstreeks belang voor de brandweer, werd aangekon-
digd dat reeds in de overgangsfase de regionalisatie van ri jkswege f inan-
cieel zou worden gest imuleerd en dat vervolgens, zo spoedig mogel i jk, zou 
worden voorzien in het instellen bij of krachtens de wet van regionale brand-
weren en in een landeli jke regeling van onder andere de interregionale bi j-
stand, de ople id ing, de rechtspositie en de mater ieelvoorziening c a . 

De overgangsfase De overgangsfase, waarvan in de Nota Hulpver lening sprake is, loopt in-
middels enige jaren. In die t i jd is de regionalisatie van de brandweer belang-
rijk gevorderd. Op 4 oktober 1976 werd door mi jn ambtsvoorganger de lnte-
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r imregel ing r i jksbi jdragen regionale brandweren vastgesteld. De lnter imre-
gel ing heeft duidel i jk een sterk st imulerende werk ing. Er kan althans gecon-
cludeerd worden dat de gemeenten elkaar op het gebied van de brandweer 
steeds meer v inden. Bestaande regionale brandweren zijn verstevigd en er 
zijn talr i jke nieuwe van de grond gekomen. Ruim 40 intergemeentel i jke rege-
l ingen, die te zamen meer dan 2h van het grondgebied en inwonerta l van 
ons land bestr i jken, zijn thans als regionale brandweer in de zin van de lnte-
r imregel ing «erkend» en ontvangen uit dien hoofde een ri jksbijdrage. 

Hoe belangri jk hetgeen in het kader van de Inter imregel ing tot stand ge-
bracht is ook is, zoals ook al in de Nota Hulpver lening werd onderkend dient 
de regionale brandweer reeds in de overgangsfase een wettel i jke basis te 
kr i jgen in die zin dat, op eenvoudiger wijze dan de Wet gemeenschappel i jke 
regel ingen dit mogel i jk maakt, vo ldoende waarborgen bestaan dat de 
brandweerregio 's inderdaad overal aanwezig zijn en dat zij een passende 
begrenzing en taakinhoud hebben. Daarbij komt nog dat de wijze waarop 
van ri jkswege de to ts tandkoming van brandweerregio 's tot nog toe - door 
«doelui tkeringen» rechtstreeks aan de regio's - is gest imuleerd wel iswaar 
effectief is gebleken, maar uit een oogpunt van een zuivere f inanciële ver-
houding minder fraai is. Zoals door de Raad voor de Gemeentef inanciën in 
zijn advies betreffende de Inter imregel ing r i jksbi jdragen regionale brandwe-
ren is gesteld (Tweede Kamer, zitt ing 1974-1975,13263, nr. 3), zou op korte 
termi jn een voorziening in het vlak van de algemene uitkering aan de ge-
meenten in plaats van een doelui tker ing nodig zijn. 

Regionale brandweren Het creëren van regionale brandweren is uiteraard geen op zich zelf 
staand doel , maar moet gezien worden als één, essentieel, e lement om te 
komen tot een brandweer die de aan die dienst in de Nota Hulpver lening 
toegedachte funct ie zal kunnen vervul len; schaalvergrot ing alleen is echter 
niet vo ldoende om tot dit doel te komen. Ten eerste is het noodzakeli jk dat 
de voorzieningen zowel in personeel als in materieel opzicht, die binnen elke 
regio getroffen worden , aan bepaalde min imumeisen vo ldoen, alsmede dat 
het materieel zodanig gestandaardiseerd is dat het ook elders goed inzet-
baar is. In de tweede plaats is het nodig dat in enigerlei vo rm voor bi jzon-
dere situaties het verlenen van bi jstand buiten het gebied van de regio, inter-
regionale bi jstand, kan worden voorgeschreven. Ten slotte zijn bepaalde 
maatregelen vereist om de brandweer in staat te stellen de haar toegedachte 
eigen verantwoordel i jkheid - binnen het geheel van de organisatie van de 
oor logsrampbestr i jd ing - voor de bestr i jding van branden die het gevolg 
zijn van oor logshandel ingen goed te vervul len. 

Afgezien van de wettel i jke voorzieningen die nodig zijn in verband met de 
regionalisatie van de brandweer, zijn er dan nog verschi l lende andere aspec-
ten van het brandweerwezen die op korte termi jn (nadere) regeling behoe-
ven. Sinds de to ts tandkoming van de geldende Brandweerwet hebben zich 
op verschi l lende onderdelen van de brandweerzorg ontwikkel ingen voltrok-
ken, die hun weerslag op de wetgev ing moeten hebben. Als mot ieven tot het 
treffen van wettel i jke maatregelen moeten in dit verband de volgende wen-
sen genoemd worden : 

Andere wi jz ig ingen 1°. het vast leggen van de taakuitbreiding van de brandweer in de wet ; 

2°. het creëren van de mogel i jkheid in bepaalde gevallen een bedrijfs-
brandweer voor te schr i jven; 

3°. het creëren van de mogel i jkheid de eenheid in enige aspecten van de 
rechtsposit ie van het brandweerpersoneel te vergroten; 

4°. het geven van een wettel i jke grondslag aan de brandweerople id ingen; 
5°. het, zoveel mogel i jk, b i jeenbrengen van de algemene bepal ingen inza-

ke de brandweer(zorg) in één wet ; 
6°. het nader regelen van de verhouding tussen (de ui tvoeringsvoorschri f -

ten van) de Brandweerwet en (die van) andere wet ten. 

Al le zojuist genoemde punten - regionalisatie, daarmee verband houden-
de onderwerpen en andere aspecten van de brandweerzorg - te zamen ma-
ken, het zal duideli jk zi jn, een ingr i jpende wi jz ig ing van de geldende wetge-
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ving in dit vlak noodzakelijk. De omvang van die wijzigingen is zodanig dat 
alleen al om overwegingen van wetgevingstechnische aard vervanging van 
de huidige Brandweerwet door een nieuwe wet nodig is. Het voorliggende 
ontwerp van wet heeft de strekking daarin te voorzien. 

Het ontwerp is in concept voorgelegd aan de volgende adviesinstanties: 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
de Brandweerraad 
de Raad voor de Territoriale Decentralisatie 
de Raad voor de Gemeentefinanciën 
de Stuurgroep Coördinatie Hulpverlening 
de besturen van provincies en gemeenten 
de verschillende brandweerverenigingen 
en organisaties van werkgevers en werknemers. 

De uitgebrachte adviezen geven in grote lijnen blijk van instemming met 
de opzet en uitwerking van het voorstel. Op verschillende plaatsen hebben 
de adviezen geleid tot wijziging in of aanvulling van de wetstekst en de toe-
lichting. 

Paragraaf 2. Brandweerwet, gemeentewet, andere wetgeving 

De bepalingen van het ontwerp kunnen in twee hoofdgroepen worden in-
gedeeld: de artikelen die de brandweer als organisatie betreffen (1-11 en 14) 
en de overige bepalingen. 

Indeling ontwerp De belangrijkste afwijkingen van de geldende wetgeving zijn gelegen in de 
eerste reeks artikelen, waarin de regionale brandweer (3 en 4), bijzondere 
voorzieningen in verband met het optreden van de brandweer in oorlogstijd 

Vergelijking met geldende en interregionale activiteiten (6-11) aan de orde komen. Voorts worden de 
wetgeving Brandweerwet verplichtingen van het gemeentebestuur met betrekking tot de brandweer 

nader aangegeven, c.q. wordt de mogelijkheid geopend om dit in uitvoe-
ringsvoorschriften te doen (1,14). Ten slotte wordt getracht de taak van de 
brandweer binnen het geheel van de hulpverlening te verduidelijken (1 en 
3). 

Ook de overige bepalingen van het ontwerp wijken aanzienlijk af van de 
(artikelen 3 e.v. van de) huidige wet. Afgezien van het vervallen van over-
gangsbepalingen van deze wet, «technische» aanpassingen die voortvloei-
en uit de wijzigingen in de voorafgaande artikelen en een enkele andere wij-
ziging van ondergeschikt belang (vergelijk bij voorbeeld de artikelen 16 en 
17 met het geldende artikel 3) moeten de volgende belangrijke aanvullingen 
en wijzigingen worden genoemd: 

- bepalingen betreffende bedrijfsbrandweren (13); 
- invoeging in de Brandweerwet van de verplichting voor de gemeente-

raad een brandbeveiligingsverordening vastte stellen ca. (12); 
- een gewijzigde regeling met betrekking tot de verhouding tussen uit-

voeringsvoorschriften van andere wetten en die van de Brandweerwet (24); 
- vervallen van de artikelen 174bis en 209, onder n, van de gemeentewet 

(onderdeel B). 

Gemeentewet Op een tweetal meer algemene aspecten van de bovengenoemde wijzi-
gingen kan reeds hier nader worden ingegaan. Dit betreft ten eerste het ver-
vallen van de artikelen 174bis en 209, onder n, van de gemeentewet en de in-
voeging van bepalingen inzake de brandbeveiligingsverordening. 

Ingevolge de artikelen 174bis en 209, onder n, maakt de raad de nodige 
verordeningen betreffende, onderscheidenlijk behoort tot het aan burge-
meester en wethouders opgedragen dagelijks bestuur de zorg voor «het 
voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandge-
vaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen 
daarmee verband houdt». 
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De betekenis van beide voorschriften is volgens algemene opvatting zeer 
beperkt. Artikel 174bis geeft immers door de woorden «de nodige verorde-
ningen» in feite de raad de vrijheid naar eigen inzicht te handelen, terwijl 
daarnaast artikel 1 van de Brandweerwet het terrein van artikel 174bis aan-
zienlijk beperkt door een bijzondere regeling te geven inzake de organisatie 
en het beheer van de gemeentelijke brandweer; het voornaamste terrein 
dat, bij de geldende wetgeving, dan overblijft is dat van brandveiligheids-
voorschriften, de brandbeveiligingsverordening. De zorg van burgemeester 
en wethouders op grond van artikel 209, onder n, zal voorts, naast artikel 
174bis, in hoofdzaak inhouden het uitvoeren en voorbereiden van raadsbe-
sluiten op grond van die bepaling. Aangezien deze zorg ook al uit de algeme-
ne taak van burgemeester en wethouders voortvloeit kan artikel 209, onder 
n, mede gezien onderdeel u van dat artikel, wel als overbodig worden be-
schouwd. Dwingt het vorenstaande er op zich zelf nog niet toe om tot intrek-
king van de betrokken bepalingen over te gaan, er zijn meer redenen. In de 
eerste plaats is er de wenselijkheid om de verplichting een brandbeveili-
gingsverordening vast te stellen met zoveel woorden in de wet vast te leg-
gen en de mogelijkheid te openen om, ter bevordering van de eenheid in de 
verordeningen en de aanpassing daarvan aan de technische ontwikkelingen, 
nadere voorschriften ter zake te geven. Bij artikel 12 wordt hierop nader in-
gegaan; hier wordt volstaan met de opmerking dat in verschillende gemeen-
ten een dergelijke, afzonderlijke, verordening ontbreekt. De tweede reden 
hangt samen met de gedachte dat de tijd inmiddels rijp is om de algemene 
bepalingen betreffende de brandweerzorg zoveel mogelijk in één bijzondere 
wet onder te brengen. Daardoor wordt de eenheid in en de overzichtelijkheid 
van de wetgeving vergroot. 

Het vervallen van de genoemde artikelen houdt overigens geenszins in dat 
er verandering komt in het systeem van bevoegdheidstoekenning op ge-
meentelijk niveau: de raad behoudt zijn verordenende taak, de burgemees-
ter blijft belast met het opperbevel, bij burgemeester en wethouders blijven 
het dagelijks beheer en gezag over de brandweer berusten. Het college dient 
immers - belast als het is met het uitvoeren van de besluiten van de raad -
zorg te dragen voor het in stand houden van een apparaat, dat de brand-
weertaak naar behoren kan verrichten. 

Verhouding tot andere wettelijke Het tweede algemene aspect betreft de verhouding Brandweerwet-an-
voorschriften dere «bijzondere» wetten. Ingevolge artikel 14, eerste lid, van de geldende 

Brandweerwet zijn ten aanzien van onderwerpen, waaromtrent regelen zijn 
gesteld bij of krachtens wetten, «welke gelden op het tijdstip van inwerking-
treding van deze wet, voor zolang deze wetten haar kracht behouden» of de 
Woningwet, de artikelen 1-10 niet van toepassing. Blijkens de memorie van 
toelichting (Tweede Kamer, zitting 1949-1950, 1735, nr. 3, blz. 4) lag hieraan 
de gedachte ten grondslag dat het mogelijk noch gewenst is de in andere 
wetten opgenomen bepalingen op het gebied van het brandweerwezen uit 
het verband te lichten, waarin zij zijn geplaatst. 

Deze overweging kan ook thans nog onderschreven worden. Naar mijn 
mening behoeft zij echter niet met zich mee te brengen dat volgens een zo 
algemene en ruime formulering als de Brandweerwet kent, bepaald wordt 
dat (uitvoeringsvoorschriften van) andere wetten voorgaan. Met name som-
mige nieuwe artikelen, die nu worden voorgesteld zouden bovendien, in ge-
val van overneming van een bepaling als artikel 14, eerste lid, in onaan-
vaardbare mate aan betekenis (kunnen) inboeten; zo zou artikel 13 zonder 
meer niet van toepassing zijn op een bepaalde groep bedrijven, als bij of 
krachtens een andere wet voor die categorie een bedrijfsbrandweer, hoe ge-
ring in omvang ook, zou worden voorgeschreven. 

Het vorenstaande heeft ertoe geleid in deze wet te volstaan met de bepa-
ling van artikel 24, waarin slechts de verhouding van uitvoeringsvoorschrif-
ten van een beperkt aantal tot die van andere wetten wordt geregeld en 
waarbij dus overigens het bepalen van de verhouding tussen de nieuwe 
Brandweerwet en andere wetten, zoals gebruikeMjk, aan de praktijk wordt 
overgelaten. 
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Paragraaf 3. De organisatie van de brandweer: regionalisatie 

Voor 1940 kwamen in de (formele) wetgeving in het geheel geen bepalin-
gen voor aangaande de organisatie van de brandweer. Tot die tijd werd vol-
staan met de artikelen 209, onder n en o, 222 en 240, onder n, van de ge-
meentewet, die niet wezenlijk van de thans geldende artikelen verschilden. 

Na een ver gaande centralisatie op het terrein van de brandweerzorg tij-
densde bezetting werd eind 1947 een ontwerpvan «wet tot wijziging van de 
gemeentewet ter regeling van het brandweerwezen» ingediend. Aangezien 
tegen dit ontwerp overwegende bezwaren bleken te bestaan, omdat het te 
centralistisch zou zijn - de wijzigingen ten opzichte van de vooroorlogse si-
tuatie waren inderdaad aanzienlijk - werd op 18 juli 1950 een nieuw ont-
werp, het ontwerp van Wet houdende regelen inzake het brandweerwezen, 
aanhangig gemaakt. Dit ontwerp is uiteindelijk op 23 juni 1952 tot wet ge-
worden, niet echter dan nadat het ingrijpend gewijzigd was. Die wijzigingen 
leidden ertoe dat de wet uit een onderdeel A (wijzigingen van de gemeente-
wet) en een onderdeel B met «aanvullende regelen» (de Brandweerwet) 
kwam te bestaan. 

De aldus tot stand gekomen Brandweerwet is nog steeds, vrijwel ongewij-
zigd, van kracht. De enige in verband met de organisatie van de brandweer 
belangrijke wijziging die zij inhoudt ten opzichte van de regeling zoals die 
voor 1940 gold, is in feite de invoering van de verplichting voor de gemeen-
teraad om algemene regelen vast te stellen inzake de organisatie en het be-
heer van de gemeentelijke brandweer. Deze organisatie- en beheersverorde-
ning behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten, welk college voorts 
van de verplichting tot vaststelling der verordening vrijstelling kan verlenen 
(artikel 1). Een voorschrift inzake samenwerking of zelfs maar bijstandverle-
ning tussen gemeenten ontbreekt; de mogelijkheden die de inmiddels (in 
1950) tot stand gekomen Wet gemeenschappelijke regelingen bood, werden 
bij nader inzien voldoende geacht. 

Samenwerking tussen gemeenten In de ruim 25 jaren, dat de Brandweerwet thans van kracht is, is inderdaad 
in steeds toegenomen mate van samenwerking tussen gemeenten op het 
terrein van de brandweerzorg sprake geweest, zowel in het repressieve als 
in het preventieve vlak. In enige tientallen gevallen gaat de samenwerking 
zelfs zo ver dat een kleine gemeente de instandhouding van de brandweer 
geheel aan een grotere buurgemeente heeft «uitbesteed». De samenwer-
king in regionaal verband is echter van een andere orde. De technische ont-
wikkelingen, de toeneming van het aantal bronnen van (brand)gevaar en de 
voortdurende wens het voorzieningenniveau te verhogen hebben maatrege-
len vereist die veelal de mogelijkheden van een enkele gemeente te boven 
gaan. Het kan dan ook geen verbazing wekken dat reeds voor de opstelling 
van de Nota Hulpverlening bij ongevallen en rampen 1975 een duidelijke ten-
dens viel waar te nemen om tot een tamelijk intensieve vorm van interge-
meentelijke samenwerking op regionaal niveau te komen. Terecht werd in 
de Nota Hulpverlening op deze ontwikkeling ingehaakt. In de eerste plaats 
gebeurde dit door te concluderen dat het regionale niveau voor de overzien-
bare toekomst de schaal zou moeten zijn waarop de brandweer met het oog 
op de haar toegedachte kernfunctie bij de hulpverlening bij ongevallen en 
rampen in vredestijd georganiseerd zou moeten zijn. In de tweede plaats 
door aan te kondigen dat reeds vooruitlopend op de in eerste instantie te 
treffen wettelijke regeling ter zake (voor de overgangsfase tot de totstandko-
ming van gewesten c.q. nieuwe provincies), de in gang gezette regionalise-
ring met kracht van rijkswege zou worden gestimuleerd. Op die wijze zou de 
urgente regiovorming zo weinig mogelijk vertraging ondervinden. 

Interimregeling Zoals bekend is met het oog hierop de Interimregeling rijksbijdragen regi-
onale brandweren vastgesteld. Op de uitstekende resultaten die tot nog toe 
door toepassing van die regeling zijn bereikt, is in de inleiding al gewezen. 

Korte historie van de (formele) 
brandweerwetgeving 
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De conclusie lijkt reeds nu gewettigd dat toepassing van de Interimregeling 
in belangrijke mate zal hebben bijgedragen tot verwezenlijking van de daar-
mee beoogde doelstellingen. Zonder twijfel zal een snelle(re) invoering van 
de in het bijgevoegde ontwerp voorziene regionale brandweren mogelijk 
zijn. 

Hoofdlijnen van de organisatie van Over de hoofdlijnen van de organisatie van de brandweer die in het wets-
de brandweer ontwerp zijn neergelegd, kan het volgende worden opgemerkt. Het begin-

en zwaartepunt van de verantwoordelijkheid voor een goede brandweerzorg 
zal ook volgens de nieuwe Brandweerwet bij het gemeentebestuur liggen. 
Het wetsontwerp opent met de bepaling dat er in elke gemeente een 

De gemeente gemeentelijke brandweer is. Vervolgens bevat het de opdracht aan de ge-
meenteraad om de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke 
brandweer bij verordening te regelen; afgezien van de taak - op dit element 
wordt in een volgende paragraaf ingegaan - is deze bepaling in wezen gelijk 
aan artikel 1, eerste lid, van de geldende wet. 

Gemeenschappelijke regelingen Blijft dus de verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg bij het gemeen-
tebestuur berusten en zullen de eisen waaraan in verband daarmee moet 
worden voldaan tot dit bestuur gericht zijn, op het uitgangspunt dat ook de 
nodige voorzieningen op gemeentelijk niveau getroffen moeten worden is 
een wezenlijke uitzondering: voor zover de feitelijke uitvoering van deaan-
gegeven «brandweerwerkzaamheden» is gewaarborgd door deelneming 
van de gemeente aan een gemeenschappelijke regeling, is het bovenstaan-
de uiteraard niet van toepassing. Bij een dergelijke regeling moet, het is dui-
delijk, in de eerste plaats gedacht worden aan die betreffende de regionale 
brandweer, waaraan deelneming verplicht is. Er is echter ook een verder 
gaande beperking mogelijk van hetgeen de gemeente zelf doet: deelneming 
aan een gemeenschappelijke regeling die verder gaat dan het verplichte mi-
nimum van artikel 3 is in beginsel mogelijk. Het bepaalde in artikel 1 eerste 
lid - er is in elke gemeente een gemeentelijke brandweer, behoudens indien 
ingevolge samenwerking met andere gemeenten een regeling ter zake tot 
stand gekomen is - houdt hiermee verband. Dat wil zeggen dat tegen hand-
having van een bestaande volledige uitbesteding van de zorg voor de brand-
weer aan een buurgemeente vooralsnog geen bezwaar bestaat waar de uit-
bestedende gemeenten een geringe omvang hebben. Deze situatie zal zich 
overigens, naar het zich laat aanzien, steeds minder voordoen, al naarmate 
de plannen tot een ingrijpende gemeentelijke herindeling te komen gestalte 
krijgen. Tegen een zekere uitbreiding van het wettelijk voorgeschreven ta-
kenpakket van de regionale brandweer bestaat evenmin bezwaar. 

Regionale brandweer (artikel 3) Deelneming aan een gemeenschappelijke regeling inzake de brandweer in 
de zin van artikel 3 van het ontwerp is voor iedere gemeente verplicht. Doel 
van deze regelingen is een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde 
uitvoering te bewerkstelligen van de brandweertaak en overigens een goede 
hulpverlening bij rampen en ongevallen te bevorderen. Bij de regeling moet 
een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam worden gevormd (regionale 
brandweer) en moeten organen worden ingesteld, aan welke in ieder geval 
in de wet genoemde taken moeten worden opgedragen. De regeling moet 
voorts bepalingen bevatten omtrent onderlinge bijstand bij het bestrijden 
van brand en bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen, alsmede om-
trent de feitelijke leiding over de brandweer bij het optreden in groter ver-
band. 

Een en ander sluit in sterke mate aan bij de regionalisatie volgens de lnte-
rimregeling rijksbijdragen regionale brandweren; de belangrijkste afwijking 
betreft de omschrijving van het minimumtakenpakket, die is aangepast aan 
de nieuwe inzichten omtrent hetgeen op bovengemeentelijke schaal zou 
moeten worden aangepakt en wat meer ruimte biedt tot nadere invulling en 
uitwerking aan de hand van de behoeften binnen het gebied van de regio en 
zich wijzigende inzichten op technisch terrein. 
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Over de wijze waarop de totstandkoming van een stelsel van regionale 
brandweren zal kunnen worden bewerkstelligd, kan met een enkele opmer-
king worden volstaan. Provinciale staten dienen de gemeenten die de 
gemeenschappelijke regeling moeten aangaan, aan te wijzen; wordt aan die 
aanwijzing binnen de daarbij bepaalde termijn niet voldaan, dan vindt op-
legging plaats door gedeputeerde staten. Indien de betrokken gemeenten in 
meer dan een provincie liggen, dan geschieden aanwijzing en oplegging 
door de Kroon. Dit gebeurt ook als provinciale c.q. gedeputeerde staten niet 
tot aanwijzing c.q. oplegging overgaan en dit ook na een daartoe strekkende 
uitnodiging van de Kroon nalaten. Bij de voorbereiding van een aanwijzing 
vindt overleg plaats met alle gemeentebesturen in de provincie. Tegen de 
aanwijzing door provinciale staten of de oplegging door gedeputeerde sta-
ten staat voor de gemeentebesturen beroep open op de Kroon; de Kroon 
zelf gaat tot deze maatregelen eerst over na de Raad van State te hebben ge-
hoord. 

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat het gekozen systeem van 
oplegging van de gemeenschappelijke regelingen op een aantal punten af-
wijkt van dat van hoofdstuk II van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
Voor dit systeem is gekozen omdat het belang van de samenwerking tussen 
de gemeenten inzake de brandweer een snellere procedure vereist. Waar de 
wet er immers van uitgaat, dat het gehele land met gemeenschappelijke re-
gelingen zal worden bedekt, zou het te vervoeren, de uitvoerige en tijdro-
vende procedure van de artikelen 11 e.v. van de Wet gemeenschappelijke re-
gelingen die bovendien met het oog op oplegging in incidentele gevallen 
zijn beschreven, onverkort te volgen. Het thans gekozen systeem sluit in 
sterke mate aan bij dat van de Woonwagenwet. 

Sterkte van personeel en materieel Ging het in het voorafgaande in het bijzonder over de vorm van de organi-
satie, voor een goede uitvoering van de brandweertaak moet de organisatie 
ook aan andere eisen voldoen. Reeds geruime tijd wordt vrijwel algemeen 
de noodzaak erkend dat de voorzieningen waarover de gemeente kan be-
schikken ten minste een optreden van een bepaalde, overal gelijke, kwali-
teit kunnen waarborgen. De geldende Brandweerwet bevat echter geen be-
palingen die het mogelijk maken dit niveau bindend voor te schrijven. Wel 
wordt reeds thans in het merendeel van de «organisatie- en beheersveror-
deningen» die ter uitvoering van artikel 1 van de wet zijn vastgesteld, over-
eenkomstig de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten, de sterkte van het personeel en materieel aangegeven. Voorts 
worden voor de bepaling van die sterkte veelal de door de inspectie voor het 
brandweerwezen opgestelde «Richtlijnen materieels- en personeelssterkte 
gemeentelijke brandweer» gevolgd. De enige mogelijkheid echter om de 
aanwezigheid van voldoende personeel en materieel werkelijk te beïnvloe-
den is op dit moment gelegen in het vereiste dat de gemeentelijke verorde-
ning de goedkeuring van gedeputeerde staten behoeft: volgens de jurispru-
dentie van de Kroon kan het college uitsluitend de goedkeuring onthouden 
als de gemeentelijke voorschriften onjuist of ontoereikend zijn. 

Hoewel mede door het vorenstaande zonder twijfel over het algemeen de 
brandweervoorzieningen die de gemeenten ter beschikking staan een aan-
vaardbaar niveau bereiken, meen ik toch dat in de wet zelf niet langer een 
bepaling kan ontbreken, die het mogelijk maakt dat algemene voorschriften 
ten aanzien van de personeels- en materieelssterkte gegeven worden. De 
onderlinge bijstandsverlening in regionaal en interregionaal verband en de 
zelfstandige plaats van de brandweer in oorlogstijd maken het, naast uiter-
aard de algemene eis dat een bepaald peil wordt bereikt, noodzakelijk dat die 
mogelijkheid komt te bestaan. Het derde lid van artikel 1 voorziet hierin. 

Personeel; het geven van regels bij 
algemene maatregel van bestuur 

Een overeenkomstige motivering als voor artikel 1, derde lid, geldt voor de 
nieuwe bepaling in het ontwerp (artikel 14, eerste lid), die inhoudt dat bij al-
gemene maatregel van bestuur voor het personeel van de gemeentelijke 
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brandweer, de regionale brandweer en de inspectie voor de brandweerwe-
zen regels gegeven kunnen worden ten aanzien van : 

- de eisen van aanstel l ing en bevorder ing; 
- de rangen; 
- de keuring en de controle op l ichameli jke en geestelijke geschiktheid; 
- de kleding en de ui t rust ing. 

Evenals in artikel 1, derde l id , gaat het hier steeds om aspecten die uitein-
delijk voor een goede behart iging van de brandweerzorg van groot belang 
zijn. Om deze te bevorderen dient de «kwaliteit van de brandweerman», af-
hankelijk van zijn funct ie, overal van een bepaald niveau te zijn. Er is welo-
verwogen afgezien van de mogel i jkheid om ook voor andere onderwerpen -
deze zijn in overeenkomst ige bepal ingen in andere wet ten (Polit iewet, Wet 
op de noodwachten) wel opgenomen - algemene voorschri f ten vast te stel-
len; daarbij immers is veelal het scheppen van eenheid de eerste doelstel-
l ing en verhoging van de kwaliteit slechts een mogel i jk gevolg (bij voorbeeld 
bezoldiging, aantal verlofdagen). Overigens moet er nog op gewezen wor-
den dat vaststel l ing van ui tvoer ingsvoorschr i f ten van artikel 14, eerste l id, in 
de praktijk geen spectaculaire gevolgen zal hebben, mede doordat aan di-
verse circulaires en richtl i jnen die in de afgelopen jaren over de betrokken 
onderwerpen zijn opgesteld door de gemeentebesturen in het algemeen 
goed gehoor is gegeven. 

Paragraaf 4. Bijzondere voorzieningen in verband met het optreden van de 
brandweer in oorlogstijd; buitenregionale activiteiten 

In de Nota Hulpver lening bij ongeval len en rampen is reeds aangekondigd 
dat het potentieel van de brandweer met het oog op de daarin voorgestelde 
gewijz igde plaats van de brandweer in oor logst i jd zowel in personeel als in 
materieel opzicht versterking zou behoeven. Die versterking zou nodig zijn 
o m de brandweer in oor logst i jd voor wat betreft de repressieve brandweer-
zorg zelfstandig, dus anders dan thans, nu zij in die situatie onderdeel van de 
organisatie bescherming bevolk ing zou gaan ui tmaken, te doen optreden. 
Van ri jkswege zou in de daartoe nodige voorzieningen worden bi jgedragen. 
Tijdens de parlementaire behandel ing van de Nota Hulpverlening is met de-
ze gedachten algemeen ingestemd. De bepalingen van het ontwerp (7-11) 
die in verband hiermee zijn opgenomen strekken er in de eerste plaats toe 
aan te geven dat en op welke wijze in de noodzakelijke aanvul lende voorzie-
ningen zal worden voorzien (7). Het materieel zal door het Rijk aan de regio-
nale brandweren ter beschikking worden gesteld, terwi j l de dagelijkse 
besturen van de regionale brandweren dit materieel zullen beheren en on-
derhouden en er voor zullen zorgen dat het nodige personeel beschikbaar is 
o m het materieel te kunnen inzetten. Dit personeel behoeft uiteraard niet in 
dienst van de regio te zi jn, maar kan zeer wel van de deelnemende gemeen-
ten afkomst ig zi jn, mits maar zeker is gesteld dat het personeel als het daar-
toe word t opgeroepen buiten de eigen regio zal optreden. De bi jdrage van 
ri jkswege zelf behoeft nauweli jks toel icht ing, waar het gaat om materieel dat 
voor ditzelfde doel zal worden gebruikt als het brandweermater ieel dat 
thans door het Rijk bij de BB-kringen is ondergebracht. Dat het materieel aan 
de regionale brandweren ter beschikking word t gesteld en dat deze ove-
rigens voor de nodige voorzieningen zorg dragen houdt verband met de vo l -
gende overwegingen. 

Ten eerste is er, voor wat betreft het nodige personeel, de gedachte dat de 
vo rm ing van een afzonderli jke groep r i jksbrandweerl ieden die ui ts lui tend in 
oor logst i jd in actie zouden komen o m diverse voor de hand l iggende rede-
nen vermeden moet worden . Ten minste even belangri jk evenwel is de over-
weg ing dat het ter beschikking gestelde materieel vanzelfsprekend niet al-
leen in oor logst i jd maar ook in vredesti jd gebruikt moet (kunnen) worden en 
dat met het oog op dit gebruik de regio's de «natuurli jke» plaats vo rmen om 
het materieel onder te brengen. 

Beschikbaar stellen van materiaal 
van r i jkswege 

Gebruik van het extra-materieel in 
vredest i jd 
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Het gebruik in vredesomstandigheden zal van tweeërlei aard zijn. In de 
eerste plaats betreft dat de inzet door en binnen de betrokken regio ten be-
hoeve van de aldaar te verrichten brandweertaak (artikel 7, derde lid); hierbij 
kan met name gedacht worden aan die situaties, die buiten het «normale ri-
sicobeeld» vallen. Daarnaast bevat artikel 8 een regeling, op grond waarvan 

Bijstand buiten de eigen regio/ in die gevallen, dat ook door middel van toepassing van artikel 7, derde lid, 
provincie en eventuele andere afspraken met bij voorbeeld andere regio's - afspraken 

op vrijwillige basis zijn uiteraard mogelijk - onvoldoende personeel en ma-
terieel beschikbaar is, in bijstand kan worden voorzien. Hierbij is niet ge-
dacht aan intraregionale bijstandsverlening. De gemeenschappelijke rege-
ling, aangegaan op grond van artikel 3, moet daarvoor immers bepalingen 
bevatten. Verzoeken van de Commissaris der Koningin, respectievelijk de 
Minister, krachtens artikel 8, betreffen derhalve interregionale, respectieve-
lijk interprovinciale bijstandsverlening. 

Het zal duidelijk zijn dat artikel 8, dat kan worden beschouwd als een alter-
natief voor een uitgebreid wettelijk systeem van interregionale bijstand, zeer 
waarschijnlijk niet dikwijls zal moeten worden toegepast. 

De brandweer in oorlogstijd In het voorgaande lag de nadruk op het gebruik van het materieel en de in-
zet van personeel in vredestijd. Dit neemt niet weg dat de reden waarom van 
rijkswege materieel aan de regionale brandweren ter beschikking wordt 
gesteld en de zorg voor de bemanning daarvan aan deze brandweren wordt 
opgedragen, in de eerste plaats verband houdt met de toekomstige eigen 
verantwoordelijkheid van de brandweer voor de bestrijding van branden die 
het gevolg zijn van oorlogshandelingen. Volledigheidshalve wordt nog op-
gemerkt dat deze verantwoordelijkheid, zoals reeds in de Nota Hulpverle-
ning bij ongevallen en rampen is gesteld, zal worden gedragen binnen het 
geheel van de organisatie van de oorlogsrampenbestrijding. Om een goede 
brandbestrijding in oorlogstijd mogelijk te maken is naar mijn overtuiging 
echter meer nodig dan de aanwezigheid van extra personeel en materieel en 
de mogelijkheid om dit extra potentieel buiten de eigen regio c.q. provincie 
te laten optreden. Aangenomen moet worden dat met name tijdens oorlogs-
handelingen het aantal branden en de hevigheid ervan onvergelijkbaar veel 

Uitbreiding van de verplichte groter zal zijn dan onder normale omstandigheden. Wil dan een adequate 

bijstand mogelijk bestrijding bevorderd worden, dan kan niet worden volstaan met een inter-
regionale en -provinciale bijstand die slechts een beperkt deel van het totale 
potentieel betreft; de mogelijkheid moet dan bestaan om alle personeel en 
materieel van de brandweer daar met de brandbestrijding te belasten waar 
dat het meest dringend nodig is. Met het oog hierop bepaalt artikel 9, eerste 
lid, dat in oorlogstijd de in artikel 8 neergelegde beperking tot het extra po-
tentieel niet van toepassing is. Hierdoor zal de beslissing over de inzet van 
het brandweerpotentieel in deze omstandigheden komen te liggen op een 
bestuursniveau, waar een beter overzicht mogelijk is van de behoeften in 
een groter gebied (dan dat van een regio). Hoewel het in dit geval dus ook 
gemeentelijk materieel en personeel betreft, bepaalt artikel 8 dat het verzoek 
om potentieel ter beschikking te stellen steeds tot de regionale brandweer 
zal moeten worden gericht. Het zou in de omstandigheden waar het hier om 
gaat te omslachtig zijn iedere individuele gemeente te benaderen. 

Het behoeft geen betoog dat bij het gebruik van de bevoegdheden van ar-
tikel 9, eerste lid - meer nog dan bij het gebruik van die van artikel 8 - terug-
houdendheid zal moeten worden betracht: niet alleen de persoonlijke gevol-
gen voor het brandweerpersoneel, maar ook de handhaving van een mini-
mumniveau van veiligheid in het gehele land, zullen zwaar meegewogen 
moeten worden. Om deze zelfde redenen, maar ook om een goede uitoefe-
ning van de bevoegdheden van artikel 9, eerste lid, mogelijk te doen zijn, zul-
len de regio's zich in oorlogstijd moeten beperken bij het vrijwillig verlenen 
van bijstand buiten hun gebied. Het tweede lid van artikel 9 biedt in verband 
daarmee de mogelijkheid regels te geven met betrekking tot die vrijwillige 
bijstandsverlening. 
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De rechtsposit ie Zoals in het begin van deze paragraaf vermeld , is de doelstel l ing van arti-
kel 7 in de eerste plaats deze dat de brandweer in oor logst i jd zelfstandig re-
pressief moet kunnen optreden. Niet alleen op materieel, maar ook op per-
soneel terrein zijn in verband daarmee voorzieningen nodig. Met opneming 
van de artikelen 7 en 9 in de Brandweerwet kan echter niet worden volstaan. 
Het is eveneens nodig dat in de ui tvoer ingsvoorschr i f ten van de Wet be-
scherming bevolking en de Wet op de noodwachten wi jz ig ingen worden 
aangebracht; de bepal ing dat de brandweer in oor logst i jd deel uitmaakt van 
de noodwachten en wat daarmee verband houdt zal moeten veiva l len. Voor 
één onderdeel van deze regeling zal echter een compensat ie moeten wor-
den getrof fen. De verpl icht ing tot zelfstandig optreden in oor logst i jd en tot 
deelnemen aan oefeningen daarvoor mag niet een achterui tgang in rechts-
posit ioneel opzicht betekenen in vergel i jk ing met de regel ing die thans 
voor het personeel van de brandweer in die omstandigheden geldt. Ten ein-
de dit te vermi jden zal ik bevorderen dat het brandweerpersoneel voor die 
omstandigheden bij a lgemene maatregel van bestuur (op grond van artikel 
171 van de Wet op de noodwachten) zal zijn aangewezen als groep van perso-
nen, die in georganiseerd verband hulp ver lenen. De bijzondere sociale 
voorz ieningen van de Titels II en III van de Wet de noodwachten zullen daar-
door op hen van toepassing zijn. Een soortgeli jke maatregel is ook reeds - in 
de wet zelf - getroffen voor reservepersoneel van rijks- en gemeentepol i t ie 
en - bij Koninkl i jk besluit (Besluit toepassing t i tel III Wet op de noodwach-
ten op BZB-personeel, Koninkli jk besluit van 27 december 1960, Stb. 
621, gewi jz igd met ingang van 18 februari 1971 bij Koninkli jk besluit van 10 
september 1973, Stb. 465) - voor wat betreft Titel III voor bepaalde catego-
rieën BZB-personeel. 

Ten slotte moet nog het volgende worden opgemerkt . Bevoegdheden als 
in de artikelen 8 en 9, eerste l id, aan de Commissar is der Koningin en de Mi -
nister van Binnenlandse Zaken worden toegekend, kunnen uiteraard alleen 
dan goed worden ui tgeoefend als daaraan een grondige voorbereid ing is 
voorafgegaan. Art ikel 10 geeft hun vol ledigheidshalve de opdracht in dit 
vlak de nodige maatregelen te treffen, waarbi j gedacht kan worden aan het 
formeren van een provinciaal , c.q. landelijk coördinat ieteam. Het organisa-
t ieoverzicht (artikel 6) zal voorts ongetwi j fe ld een onmisbare steun zijn (zie 
overigens de toel icht ing op dit artikel). Aan de hand van de gegevens, ver-
strekt door het overzicht, zal op provinciaal, respectieveli jk landelijk niveau, 
een procedure on tworpen kunnen worden, volgens welke in voorkomende 
gevallen gewerkt zal worden . Een goede voorbere id ing in dit vlak zal haar 
nut zeker afwerpen. 

Paragraaf 5. De taak van de brandweer 

De brandweerzorg De tradit ionele taak van de brandweer betreft de brandweerzorg, dat w i l 
zeggen datgene wat thans in de artikelen 174bisen 209, onder n, van de ge-
meentewet is omschreven als «het voorkomen, beperken en bestri jden van 
brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van on-
geval len bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt». Een n ieuw aspect 
van de taak van de brandweer word t , zoals reeds gezegd, gevormd door de 
(voorbereiding op de) coördinat ie bij de bestr i jd ing van rampen in vredes-
t i jd. Dit taakonderdeel zal voortv loeien uit de Rampenwet en wordt , voor wat 
betreft de voorbere id ing, opgedragen aan de regionale brandweer (artikel 3, 
tweede l id, 3°, onder c). Met «coördinatie» word t gedoeld op technische 
coördinat ie. Bestuurl i jke coördinat ie is een onderwerp dat in de Rampenwet 
geregeld word t . 

Technische hulpver lening Voorts treedt de brandweer reeds geruime t i jd in nog steeds toenemende 
mate op in nog een ander vlak dat buiten het tradi t ionele taakveld valt en wel 
bij concrete gevaarssituaties die de inschakeling van technische hulpmidde-
len vereisen. Landelijk gezien bedraagt thans het aantal malen dat de brand-
weer voor deze «technische hulpverlening» uitrukt reeds ongeveer de helft 
van het totaal. Naar verwacht ing zal dit aandeel in de komende jaren tot ten 
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minste 75% st i jgen; het duidel i jke onderscheid dat tot voor kort op dit punt 
bestond tussen de grotere bevolkingscentra - daar heeft deze activiteit van 
de brandweer het eerst ingang gevonden - en de rest van het land, zal ver-
dwi jnen. 

De technische hulpver lening waarmee de brandweer zich over het alge-
meen bezighoudt is ru im als men de aard van de situaties waar in wo rd t op-
getreden beziet. In de eerste plaats beperkt de brandweer zich niet tot die ge-
vallen waar in mensen of dieren in gevaar zijn, maar komt zij veelal ook in ac-
tie als goederen beschadigd of vernield dreigen te worden (bij voorbeeld bij 
s torm). Ten tweede word t in het algemeen het begrip gevaar zo opgevat dat 
niet alleen bij een directe bedreiging van leven of gezondheid word t opge-
t reden: ook b i j voorbee ld als personen in een goed geventi leerde lift vastzit-
ten kan hulp worden geboden. Anderzi jds is de technische hulpverlening 
waar het hier om gaat beperkt voor wat betreft de omvang van de hulp zelf; 
de brandweer gaat in het algemeen niet verder dan het wegnemen van de 
gevaarsbron, het opheffen van de bedreiging. Reparatie, herstel in de oude 
toestand v indt niet plaats. 

Anders dan waar het gaat om de behart iging van de brandweerzorg is er 
geen formeel wettel i jk voorschri f t dat activiteiten van de gemeentedi jke 
brandweer) op het terrein van de technische hulpver lening in het voorui t -
zicht stelt. Het optreden van de brandweer in dit vlak is meestal gebaseerd 
op een bepaling die zonder dat de wet dit eist is opgenomen in de gemeen-
teli jke organisatie- en beheersverordening als bedoeld in artikel 1 van de 
Brandweerwet1 . Voorts is het, eveneens anders dan voor bij voorbeeld het 
blussen van brand, gebruikel i jk dat voor verschi l lende vormen van techni-
sche hulpverlening een tegemoetkoming in de kosten word t ver langd. 

Ui tbreiding van de wettel i jke taak 
met een (klein) deel van de 
technische hulpver lening 

' Artikel 2 van de modelverordening van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten luidt: 
«Tot de taak van de brandweer behoort mede 
het verrichten van hulpverleningswerkzaamhe-
den, welke bij, vooraf aan de gemeenteraad en 
de brandweer medegedeeld, besluit van bur-
gemeester en wethouders zijn aangewezen». 

Naar mi jn mening dient het optreden van de brandweer in het kader van 
de technische hulpver lening in beginsel positief te worden gewaardeerd. 
Onmiskenbaar kan zo in een maatschappeli jke behoefte worden voorz ien; 
de praktijk heeft uitgewezen dat t i jd ig optreden door particulieren of andere 
overheidsdiensten veelal niet mogel i jk is. Bovendien kunnen op deze wijze 
man kracht - dit geldt met name voor beroepskorpsen - e n materieel, die, 
gelukkig, zelden ononderbroken nodig zijn in verband met de uitoefening 
van de eigenli jke brandweerzorg, maar wel beschikbaar zijn, zinvol worden 
ingezet. Aan het feit dat de activiteiten van de brandweer die hier aan de or-
de zijn als waardevol moeten worden beschouwd, noch aan het gegeven dat 
zij op steeds ruimere schaal worden verricht, behoeft evenwel , zo meen ik, 
de consequentie te worden verbonden dat de formele wetgever het gehele 
gebied van de technische hulpverlening zoals hiervoor omschreven tot de 
zorg van de overheid (het gemeentebestuur) zou moeten verklaren (en voor 
de ui tvoer ing inschakeling van de brandweer voorschri jven). De f inanciële 
gevolgen die daaraan verbonden zouden zijn zouden te zwaar wegen. Bo-
vendien - dat is de voornaamste overweging - zijn de belangen die met de 
meeste vormen van technische hulpverlening worden gediend niet zodanig 
dat de overheid hierin een taak moet zien. Er is echter één onderdeel van de 
technische hulpver lening waarvoor het vorenstaande niet geldt en waarmee 
thans bij de Brandweerwet reeds wel het taakgebied van de gemeentel i jke 
brandweer zou moeten worden uitgebreid. Het gaat hierbi j om wat in artikel 
1, vierde l id, onder b, van het ontwerp wordt omschreven als «het beperken 
en bestri jden van gevaar voor mensen en dieren bij ongeval len en rampen 
anders dan bij brand». Naar mi jn overtuiging is deze zaak wel van een zoda-
nig belang dat de wetgever in overheidsbemoeienis daarmee dient te voor-
zien. Niet onbelangri jk, maar al lerminst doorslaggevend is in dit verband dat 
dit e lement van de technische hulpverleningsactivi tei ten van de brandweer 
veel meer kwalitatief dan kwantitatief van belang is; niet veel meer dan een 
t iende gedeelte van die activiteiten zal onder meer de noemer van de zojuist 
genoemde bepaling val len, zodat de f inanciële en organisatorische conse-
quenties gering of zelfs afwezig zullen zijn. In de meeste gemeenten zal het 
reeds in verband met de brandweerzorg aanwezige personeel en materieel 
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vo ldoende bli jken te zijn. Daarbij komt dat de overgrote meerderheid voor 
het thans wettel i jk verpl icht te stellen gedeelte van de hulpver lening geen 
rechten heft; het wegval len van de mogel i jkheid tot die heff ing zal daarom in 
het a lgemeen geen f inanciële achteruitgang voor hen inhouden. 

Hoewel de nieuwe bepaling niet noodzakelijk is om de brandweer de be-
oogde centrale plaats bij de hulpver lening bij ongeval len en rampen toe te 
kennen en dit ook niet aanduidt, sluit de bewoord ing daarbij we l goed aan. 
Voor zover echter aan die kernfunctie in de wet nog nader inhoud zal moe-
ten worden gegeven, zal dit niet in de Brandweerwet moeten gebeuren; aan 
dit e lement zal bij de (voorbereiding van de) Rampenwet aandacht worden 
besteed. Een hoofddoelstel l ing van de Brandweerwet is te bevorderen dat er 
een brandweer zal zijn die deze kernfunctie kan ui tvoeren. 

Verhouding tot andere diensten en Ten einde misverstanden te vermi jden word t er voorts nog met nadruk op 
part icul ieren gewezen dat niet beoogd word t het in de voorgestelde bepal ing omschre-

van werkterrein voor de brandweer te monopol iseren; niet alleen door het 
achterwege laten van het l idwoord voor het w o o r d «werkzaamheden» in de 
aanhef, maar ook door de formuler ing van de bepaling zelf is getracht aan te 
geven dat met de taak en functie die andere diensten - pol i t ie, BB, ambulan-
ce etc. - , al dan niet op grond van de wet , vervul len rekening gehouden 
moet worden . Ook is getracht de noodzaak to t concurrentie met part icul iere 
bedr i jven u i t t e sluiten. Zo houdt de term «het beperken en bestr i jden van 
gevaar» in dat de brandweer slechts datgene wat een directe bedreig ing in-
houdt , zal moeten aanpakken en zich dus bij voorbeeld niet met de afvoer 
van gewonden zal bezighouden; het woord je «bij (ongevallen)» sluit bi j 
voorbeeld in de meeste gevallen de verpl icht ing uit om een autowrak te ver-
wi jderen, nadat de inzittenden daaruit zijn gehaald; met «bij ongeval len en 
rampen» word t onder meer beoogd de aanhouding van een overval ler 

De naam «brandweer» u i t t e zonderen. Het zal, ten slotte, met name gezien het vorenstaande, dui -

deli jk zijn dat er geen reden is om zoals wel is gesuggereerd, de naam 
«brandweer» te wi jz igen in bij voorbeeld «(algemene) hulpver lenings-
dienst». Ook die vlag zou de lading niet dekken. Bovendien dient naar mi jn 
mening in het algemeen de nodige voorzicht igheid betracht te worden met 
het loslaten van een dergeli jk reeds eeuwen bestaand en goed ingeburgerd 
begr ip. 

Paragraaf 6. Kosten en financiering 

Uitvoer ing van een aantal bepal ingen van de nieuwe Brandweerwet zal 
voor de verschi l lende bestuurslagen kosten met zich kunnen meebrengen. 
Hierna word t op de mogel i jke f inanciële gevolgen van elk van die bepal in-
gen en op de voorgenomen dekking ervan ingegaan. 

De voorschr i f ten welke bij a lgemene maatregel van bestuur over de per-
soneelssterkte kunnen worden gegeven zul len, indien men het vo lgens de 
meest recente inzichten gewenste niveau wi l bereiken, een kostenverhoging 
met zich brengen en wel door de dan noodzakelijke ui tbreid ing van het be-
roepspersoneel in de gemeenten vanaf f 50 000 inwoners met ca. 300 m a n ; 
op jaarbasis (volgens gegevens van 1978) zou dat circa f 18 m in . kosten. 

De bijzondere eisen die de artikelen 7-9 aan de regio's en dus indirect aan 
de gemeenten stel len, gaan de belangen van elke afzonderli jke gemeente te 
boven. Het is daarom niet redelijk dat de extra kosten (in casu kosten van 
personeelsui tbreiding) geheel voor rekening van de desbetreffende ge-
meenten zouden komen. Een vergoeding van rijkszijde is derhalve gerecht-
vaard igd. 

De noodzakeli jke ui tbreiding van het beroepspersoneel zal geschieden in 
twee etappes, nameli jk per 1 januari 1982 150 man en per 1 januari 1983 nog 
eens 150 man, zodat in het jaar 1983 de gewenste sterkte zal zijn bereikt. De 
daarvoor in aanmerking komende gemeenten zullen via een verhog ing van 
de uitkering uit het Gemeentefonds een tegemoetkoming in de kosten van 
de personeelsui tbreiding ontvangen. Daartoe zal door middel van extra do-

Artikel 1, derde lid 
Personeels- en materieelssterkte 
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taties van het Rijk het Gemeentefonds structureel worden gevoed met f 9 
min . met ingang van het jaar 1982 en f 9 m in . met ingang van het uitkerings-
jaar 1983 (volgens gegevens van 1978). De met deze maatregel samenhan-
gende verdeeltechtnische aspecten worden inmiddels onderzocht. 

De voorschr i f ten welke over de materieelssterkte kunnen worden gegeven 
zullen naar verwacht ing nauweli jks kosten met zich meebrengen voor de ge-
meenten. De reden hiervan is dat de sterkte van het materieel in het alge-
meen vo ldoende is. Het streven is voorts het moment van aanschaf van ma-
terieel dat in overeenstemming is met de laatste inzichten, te laten samen-
vallen met het t i jdst ip van de periodieke vervanging van het in gebruik zijnde 
materieel. 

Artikel 1, vierde lid 
Taakuitbreiding 

Artikel 3 
Regionalisatie 

In paragraaf 5 van dit onderdeel van de toel icht ing is beargumenteerd 
waarom het gewenst is de wettel i jke taak van de brandweer uit te breiden 
met een onderdeel van de technische hulpver lening dat wel iswaar kwalita-
tief van belang is, maar kwantitatief ger ing is. Er is op gewezen dat niet veel 
meer dan een t iende gedeelte van de technische hulpverleningsact iv i tei ten 
onder de noemer van deze bepaling zal val len, zodat met name financiële 
consequenties ger ing of zelfs afwezig zullen zijn. In de meeste gemeenten 
zal het reeds in verband met de brandweerzorg aanwezige personeel en ma-
terieel immers voldoende blijken te zi jn. Waar de overgrote meerderheid 
van de gemeenten voor het deel van de hulpver lening, dat thans wettel i jk 
verpl icht word t gesteld, geen rechten heft, zal het wegval len van de moge-
l i jkheid tot zo'n heff ing bovendien praktisch geen financiële achterui tgang 
voor die gemeenten inhouden. 

Voor de regionalisatie - tot dusver van r i jkswege bevorderd door de lnte-
r imregel ing ri jksbijdragen regionale brandweren - komt een andere wijze 
van f inancier ing: de Inter imregel ing zal worden vervangen door een voor-
ziening in het vlak van de algemene uitkering aan de gemeenten. Over de 
problemat iek van de overgang van het systeem van de Inter imregel ing naar 
f inancier ing uit de algemene uitkering word t advies gevraagd aan de Raad 
voor de gemeentef inanciën. De kosten die de gemeenten ook thans reeds 
maken voor de regionalisatie (naar raming uiteindeli jk f 11 min.) moeten 
worden bestreden uit de eigen middelen van de gemeenten. De wijze waar-
op de gemeenten deze kosten onder l ing verdelen wordt , zoals gebruikeli jk, 
aan hen overgelaten. 

Artikelen 7-9 
Beschikbaar stellen van materieel 
van r i jkswege 

De brandweer zal voor wat betreft de repressieve brandweerzorg in oor-
logsti jd zelfstandig gaan optreden en dus geen onderdeel meer zijn van de 
organisatie bescherming bevolking. Dit betekent dat het brandweermate-
rieel dat thans door het Rijk bij de BB-kringen is ondergebracht aan de regio-
nale brandweren ter beschikking zal worden gesteld. 

Uiteraard brengt deze verschuiv ing van het materieel geen nieuwe kosten 
met zich mee. De kosten die met de aanschaf en vervanging van dit groeps-
materieel samenhangen zullen ten laste van de begrot ingspost civiele ver-
dedig ing bli jven komen. Wel zullen de regionale brandweren, die de 
beschikking zullen kri jgen over genoemd materieel, kosten maken voor het 
beheer en de bemanning ervan en voor het op verzoek van de Commissar is 
der Koningin, respectievelijk de Minister van Binnenlandse Zaken ter 
beschikking stellen van het materieel voor bi jstand buiten de regio of de pro-
vincie. Deze kosten zullen te zeer ui teenlopen om de tegemoetkoming daarin 
in de algemene uitkering aan de gemeenten te verwerken; bovendien gaat 
het hier om verpl icht ingen die rechtstreeks op de regionale brandweren zelf 
rusten. In verband hiermee bepaalt artikel 11 dat in de bedoelde kosten als-
mede in de naar verwacht ing ook sterk ui teenlopende kosten die voor de ge-
meenten rechtstreeks uit de toepassing van het (ruimere) artikel 9, eerste l id, 
kunnen voor tv loe ien, volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen 
regels uit 's Rijks kas een bijdrage word t ver leend. Op grond van de Wet bi j-
dragen bescherming bevolking en verplaatsing bevolking 1961 bestaat 
thans een regeling die voorziet in tegemoetkoming in overeenkomstige kos-
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ten die nu door de BB-kringen worden gemaakt. Gezien deze omstandighe-
den zal hier met een verschuiv ing van begrot ingsposten binnen de budget-
ten beschikbaar voor de civiele verdediging kunnen worden volstaan. 

Artikel 10 Het valt niet te verwachten dat de Minister van Binnenlandse Zaken, c.q. 
Voorbereidende maatregelen de Commissaris der Koningin kosten zal behoeven te maken voor het treffen 

van voorbereidende maatregelen ten behoeve van de ui toefening van de be-
voegdheden bedoeld in de artikelen 8 en 9. Zowel de Minister als de Com-
missaris der Koningin zullen gebruik kunnen maken van het apparaat dat 
hun ter beschikking staat. 

Naar het zich laat aanzien, zullen de regels die bij a lgemene maatregel van 
bestuur gegeven kunnen worden voor het personeel van de brandweer geen 
f inanciële gevolgen met zich brengen. De mogel i jkheid van regelgeving die 
door deze bepaling geboden word t is uitsluitend bedoeld voor het scheppen 
van eenheid en het bevorderen van de herkenbaarheid van het brandweer-
personeel, noodzakeli jk in verband met het werken in groter verband. Als 
toch, bij voorbeeld doordat aanschaff ing van andere kleding of ui t rust ing 
nodig zou worden, kosten zouden ontstaan, zullen deze worden geneutral i -
seerd door het momen t van die aanschaff ing te laten samenval len met het 
t i jdst ip van periodieke vervanging. 

Paragraaf 7. Bedrijfsbrandweren 

De Brandweerraad in 1961 In een rapport van de Brandweerraad uit 19612 word t onder meer het vo l -
gende opgemerkt : «Met betrekking tot de repressieve brandbestr i jd ing 
houdt dit evenwel niet in, dat het overheidsapparaat tegen elke calamiteit 
moet zijn opgewassen. De Raad meent te moeten stellen dat naar redelijk-
heid van een gemeente niet meer ver langd kan worden dan dat de organisa-
tie is afgestemd op het brandrisico dat de gemeente in het algemeen be-
dreigt. Het brandrisico (van bepaalde bedri jven bij voorbeeld) dat daarboven 
uitgaat, zal door de belanghebbende, eventueel door het nemen van bi jzon-
dere maatregelen of het treffen van extra voorzieningen, moeten worden ge-
dragen.» Dezelfde gedachte, maar dan op het ruimere vlak van de hulpverle-
ning bij ongeval len en rampen, ligt ten grondslag aan de passage in de Nota 
Hulpverlening waar in word t gesteld: «Het is vanzelfsprekend dat het ge-
westbestuur zich hierbi j (d.i. het vaststellen van een gewestel i jk organisatie-
plan) n immer zal mogen laten leiden door de grootst mogel i jke ramp in het 
gewest. Dat zou onverantwoord hoge kosten en leegloop met zich brengen.» 

De gedachte dat er grenzen zijn aan hetgeen van de overheid op het vlak 
van de repressieve brandweerzorg kan worden verwacht, zal naar het zich 
laat aanzien ook voor de voorzienbare toekomst haar gelding behouden. 
Daaraan doet niet af het feit dat door de regionalisatie van de brandweer de 
organisatie van de «overheidsbrandweer» ook zal zijn toegesneden op ge-
beurtenissen waarvan thans redeli jkerwijze niet verwacht kan worden dat ie-
dere afzonderli jke gemeente daarbij doeltreffend kan opt reden; vergrot ing 
van de bestr i jd ingsmogel i jkheden is immers een belangri jke doelstel l ing 
van de regionale brandweer en (inter)regionale bi jstand. De grenzen nu, 
waar het hier om gaat, worden naar mi jn mening door drie aspecten, die 
deels hiervoor al zijn aangeduid, bepaald. In de eerste plaats is dat de onmo-
geli jkheid om ook op de ergste gebeurtenis geheel voorbere id te zi jn; dit is 
zowel theoretisch - de omvang van die gebeurtenis is tevoren onbekend -
als praktisch - de organisatie zou voor een belangri jk deel moeten bestaan 
uit eenheden die zelden of nooit behoeven te worden ingezet - ondoenl i jk. 
Ten tweede is van belang het feit dat de overheidsbrandweer een bepaalde 
t i jd nodig heeft om de plaats van de brand of het ongeval te bereiken. Deze 
factor word t uiteraard van meer gewicht naarmate de omvang van de brand 
toeneemt: als ( inter)regionale bi jstand nodig is moeten grotere afstanden 
worden afgelegd. Ten slotte speelt dan de overweging een rol, dat daar waar 

Artikel 14, eerste lid 
Regels met betrekking tot het 
personeel 

Grenzen aan wat van de overheid 
kan worden verwacht 

2 Rapport van de Brandweerraad van 21 juni 
1961, nr. U213, aan de Ministervan Binnen-
landse Zaken, betreffende de organisatie van 
het brandweerwezen in Nederland. 
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(zeer) bijzondere risico's aanwezig zijn ook van degene die deze risico's in 
het leven roept een bijdrage bij de bestrijding verwacht mag worden. Gezien 
het vorenstaande acht ik het redelijk èn noodzakelijk dat door inrichtingen, 
die in geval van brand of ongevallen bijzonder gevaar kunnen opleveren 
voor de openbare veiligheid, over een bedrijfsbrandweer kan worden be-
schikt. Artikel 13 van dit wetsontwerp beoogt de mogelijkheid te openen om 
ter zake voorschriften te geven. De opneming van een dergelijke bepaling 
sluit aan op het positieve advies dat de Brandweerraad heeft uitgebracht 
omtrent het hem door mijn ambtsvoorganger voorgelegde voornemen om 
ingevolge de Brandweerwet eisen te stellen aan de organisatie, uitrusting en 

De Brandweerraad in 1978 opleiding van bedrijfsbrandweren in bijzondere inrichtingen3. De raad is blij-

kens zijn advies van mening dat «het alleszins aanbeveling verdient te be-
vorderen - en dit op zo kort mogelijke termijn - dat het instellen van een be-
drijfsbrandweer voor daarvoor in aanmerking komende inrichtingen wette-
lijk verplicht kan worden gesteld en tevens dat daaraan eisen kunnen wor-
den gesteld voor wat betreft de organisatie, de uitrusting en de opleiding 
van het personeel, de standaardisatie van het materieel, de samenwerking 
met de overheidsbrandweer, de bijstandverlening en dergelijke». Ten aan-
zien van de vraag om welke bedrijven het zou moeten gaan overwoog de 
raad «dat dit met name die inrichtingen zijn die een extra hoog brandrisico 
hebben en/of voor mens en milieu gevaarlijke stoffen produceren dan wel in 
aanzienlijke hoeveelheden in voorraad hebben, hetzij als afgewerkt produkt, 
hetzij als grondstof voor de fabricage van produkten. Voorts die inrichtingen 
waarbij een stagnatie in of ongeval bij de procesgang - of van een bepaald 
onderdeel daarvan - zodanige gevolgen kan hebben dat daardoor ernstig 
gevaar ontstaat voor mens en/of milieu, hetzij binnen hetzij buiten de inrich-
ting». De regeling die bij en krachtens artikel 13 zal (kunnen) worden gege-
ven stemt niet in alle opzichten overeen met hetgeen door de Brandweer-
raad is geadviseerd. Voorgesteld wordt - het is al aangegeven - om een be-
drijfsbrandweer te kunnen voorschrijven voor die inrichtingen die in geval 
van brand of ongevallen bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de open-
bare veiligheid; bij algemene maatregel van bestuur zal dit criterium moeten 
worden uitgewerkt. De groep bedrijven waarom het gaat, zal dus beperkter 
zijn dan door de Brandweerraad is geadviseerd. Dit hangt sa men methetuit-
gangspunt dat het moet gaan om die gevallen waarin aanvullende voor-
zieningen in het repressieve vlakten opzichte van de overheidsbrandweer 
nodig zijn; alleen daar waar de Brandweerwet de brandweer als de uitvoeren-
de(overheids)instantie bij uitstek aanwijst, behoort die wet de mogelijkheid 
te scheppen aanvulling van particulieren te eisen. 

De voorgestelde regeling kan als volgt worden samengevat. Het hoofd of 
de bestuurder van een door gedeputeerde staten aangewezen inrichting -
bij die aanwijzing is het college gebonden aan de zojuist aangeduide gren-
zen - is verplicht te zorgen dat in die inrichting kan worden beschikt over een 
bedrijfsbrandweer, die voldoet aan de bij die aanwijzing gestelde eisen inza-
ke personeel en materieel; bij algemene maatregel van bestuur (op grond 
van het tweede lid) zal nader worden bepaald welke deze laatste eisen kun-
nen zijn. 

De aanwijzingsbevoegdheid is aan het college van gedeputeerde staten 
gegeven, in de eerste plaats omdat zo bij het gebruiken van deze bevoegd-
heid de eenheid, die ook door de algemene maatregel van bestuur van 
het tweede lid zal worden bevorderd, vergroot zal worden. In de tweede 
plaats wordt aangesloten bij de rol die gedeputeerde staten op het gebied 
van de verlening van de hinderwetvergunning spelen. Voor inrichtin-
gen die een vergunning op grond van de Wet inzake de luchtveronreiniging 
behoeven is het college van gedeputeerde staten immers de instantie die de 
bevoegdheid heeft de hinderwetvergunning te verlenen. Juist in die catego-
rie zullen zich inrichtingen bevinden die voor aanwijzing op grond van artikel 
13 in aanmerking komen. Niet alleen om deze redenen is ervan afgezien de 
aanwijzing op het gemeentelijk niveau te doen plaatsvinden. Ook moet be-

De hoofdlijnen van de voorgestelde 
regeling 

3 Brief van de Minister van Binnenlandse Za-
ken van 4februari 1976; advies van de Brand-
weerraadvan 15 maart 1978, nr. U1100. 
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dacht worden dat zich in lang niet alle gemeenten inr icht ingen zullen bevin-
den die voor aanwi jz ing in aanmerking komen. Ten slotte moet zelfs ook 
maar de schijn vermeden worden dat de belangen van overigens vergeli jk-
bare bedri jven in verschi l lende gemeenten verschi l lend gewogen zouden 
worden. 

Het is we l van groot belang dat gedeputeerde staten, voordat zij tot aan-
wi jz ing van een inr icht ing overgaan, overleg plegen met het bestuur van de 
betrokken gemeente, dat bij uitstek bekend is met de gevaarssituaties in de 
gemeente. Een dergeli jk overleg is daarom bij de wet voorgeschreven. De 
rol van de gemeente is daarmee niet ui tgespeeld. Het derde lid van artikel 
13 biedt het gemeentebestuur de mogel i jkheid gedeputeerde staten te ver-
zoeken tot aanwijzing van een inr icht ing over te gaan. 

Gedeputeerde staten zullen ook andere belanghebbenden of deskundigen 
bij het gebruik van de aanwi jz ingsbevoegdheid betrekken. Voorgeschreven 
is dat zij het advies inwinnen van de distr ictsinspecteur c.q. hoofdinspecteur 
voor het brandweerwezen, het distr ictshoofd van de arbeidsinspectie en de 
regionale inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op 
de hygiëne van het mi l ieu. De relatie met het distr ictshoofd van de arbeids-
inspectie zal daarbi j bi jzondere aandacht moeten kri jgen. Zoals in de Vei l ig-
heidswet 1934 (in de toekomst de Arbeidsomstandighedenwet) procedurele 
waarborgen worden geschapen voor de inschakeling van de inspectie voor 
het brandweerwezen voor brandweer-technische aspecten bij bedri jven die 
een vei l igheidsrapport of een «noodplan» op grond van de Vei l igheidswet 
moeten opstel len, zo zal de arbeidsinspectie moeten worden betrokken bij 
de voorbereid ing van aanwijz ingen op grond van artikel 13. Dit geldt even-
zeer voor de regionale inspecteur van de volksgezondheid, belast met het 
toezicht op de hygiëne van het mi l ieu, die het bevoegd gezag adviseert on-
der andere bij de ui tvoer ing van de Hinderwet en de Wet inzake de luchtver-
ontre in ig ing. Het inschakelen van genoemde inspecteurs is nodig omdat de 
inwendige en u i twendige brandvei l igheid nauw samenhangen, zodat een 
aanwijzing op grond van artikel 13 dikwij ls dezelfde bedri jven zal betreffen 
die ook op grond van bovengenoemde wet ten bijzondere voorzieningen 
moeten tref fen. Ten slotte is voorgeschreven dat gedeputeerde staten het 
hoofd of de bestuurder van de inr icht ing horen, voordat zij besluiten tot aan-
wi jz ing over te gaan. 

De bij a lgemene maatregel van bestuur te geven nadere regels over de 
wijze van to ts tandkoming van een aanwijzing zullen onder meer moeten 
voorzien in een procedureregel ing, ten einde het overleg dat aan de aan-
wi jz ing vooraf moet gaan te structureren. Het spreekt vanzelf dat over het 
ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als in het tweede lid be-
doeld beraad zal plaatsvinden met alle betrokken departementen. Niet zon-
der belang is voor ts dat niet meer kan worden geëist dan dat door de inr ich-
t ing over een bedr i j fsbrandweer kan worden beschikt. Het zal dus niet zon-
der meer nodig zijn dat elke aangewezen inr icht ing een eigen bedri j fsbrand-
weer opricht en in stand houdt ; in bepaalde geval len zal kunnen worden vo l -
staan met een voor verschi l lende inr icht ingen gezamenli jk in het leven ge-
roepen brandweer, mits deze maar, indien nodig, kan worden ingezet. De re-
gel ing omvat vervolgens de verpl icht ing jaarli jks een overzicht van de wer-
kelijke sterkte van de bedri j fsbrandweer toe te zenden aan het provinciaal en 
het gemeentebestuur en aan de inspectie voor het brandweerwezen. Waar 
het gaat om de inspectie zal zo de controle op de naleving van de wettel i jke 
voorschr i f ten worden vereenvoudigd; de betrokken besturen hebben be-
lang bij het overzicht, om een zo vol ledig mogel i jk inzicht te kunnen kri jgen 
van het totale potentieel dat bij bepaalde calamitei ten beschikbaar zal zi jn. 

Het sluitstuk word t gevormd door de bepaling dat het hoofd of de bestuur-
der van een aangewezen inr icht ing er zorg voor moet dragen dat het perso-
neel van de bedr i j fsbrandweer ter zake van het optreden ter bestr i jding van 
brand of gevaar anderszins binnen de inr icht ing de aanwijzingen opvolgt 
van degene die op grond van een wettel i jk voorschr i f t met de feiteli jke lei-
ding van die bestr i jding is belast. Het is duidel i jk dat zonder de mogel i jkheid 
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om de bedrijfsbrandweer van overheidswege daadwerkelijk in te schakelen 
de verplichting om over zo'n brandweer te beschikken veel van haar beteke-
nis zou verliezen. De zojuist genoemde bepaling heeft de strekking hieraan 
in zekere mate tegemoet te komen. In zekere mate, want de aanwijzingen die 
op grond daarvan gegeven zullen worden zijn uitdrukkelijk beperkt tot het 
optreden, dat noodzakelijk is ter bestrijding van brand of van gevaar 
anderszins binnen de inrichting. Aeerder aangehaald advies als vanzelfspre-
kend is aangenomen, afgezien van een verplichte inzet van de bedrijfsbrand-
weer bij bestrijding van brand die zich niet in de inrichting voordoet, ook als 
die brand zijn oorsprong heeft binnen de betrokken inrichting. De consequen-
ties die een - terecht voor die gevallen door de raad bepleite - aansprakelijk-
heidsregeling zou kunnenn hebben, wegen naar mijn mening niet op tegen 
het nut van een vrijwel onbeperkte inschakeling. Bovendien zal de noodzaak 
veelal ontbreken: waar het gaat om een inrichting waarin de kans op het ont-
staan van een zeer ernstige brand aanwezig is, zal die inrichting zelf dikwijls 
reeds over een bedrijfsbrandweer beschikken, terwijl, als men de verplichting 
om buiten de eigen inrichting op te treden zou willen beperken tot die geval-
len dat de brand binnen de eigen inrichting is ontstaan, kan worden tegenge-
worpen dat dan het optreden binnen die inrichting de aandacht volledig zal 
opeisen. Daarbij komt dat er op mag worden vertrouwd dat als optreden van 
een bedrijfbrandweer buiten de eigen inrichting om een calamiteit te bestrijden 
toch nodig zou zijn, deze brandweer zich veelal vrijwillig daarvoor zal aanmel-
den. De tweede beperking van de voorgestelde verplichting ligt in het feit dat 
de verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de aanwijzingen is gelegd bij 
het hoofd of de bestuurder van de inrichting. Van opneming van een wettelij-
ke verplichting voor het personeel van de bedrijfsbrandweer is afgezien. Ten 
slotte moet nog het een en ander worden opgemerkt over de te verwachten 
gevolgen van artikel 13 voor de betrokken inrichtingen en over de verhouding 
tot bedrijfsbrandweren die op grond van andere wettelijke voorschriften aan-
wezig zijn. Voor wat betreft dit laatste kan geheel worden aangesloten bij het-
geen de Brandweerraad in zijn advies heeft opgemerkt: «Het is de Raad geble-
ken dat reeds op grond van het bepaalde in een aantal wetten de aanwezig-
heid van een bedrijfsbrandweer verplicht kan worden gesteld, o.a. in of krach-
tens de Veiligheidswet, de Mijnwet en de Luchtvaartwet. Ook is het de Raad 
bekend dat in enkele gevallen aan bedrijven de verplichting is opgelegd een 
bedrijfsbrandweer te formeren als voorwaarde voor een te verlenen hinder-
wetvergunning, waarbij evenwel de vraag kan worden gesteld of dit, juridisch 
gezien, terecht is geschied. Daarbij kan echter worden opgemerkt dat de doel-
stellingen van dergelijke bedrijfsbrandweren van veel beperkter aard zijn dan 
van de bedrijfsbrandweren welke in bovengenoemde brief van 4 februari 
1976 worden bedoeld. Naar het oordeel van de Raad behoeft het geen belet-
sel te vormen aan een bedrijf dat op grond van één van de genoemde wetten 
de verplichting heeft tot het hebben van een bedrijfsbrandweer, op grond van 
andere overwegingen en krachtens een andere wet nogmaals een dergelijke 
verplichting op te leggen. In de praktijk zal dit dan dezelfde bedrijfsbrandweer 
zijn, welke dan achter wel aan de eventuele nieuw gestelde eisen zal moeten 
worden aangepast.». 

Aan deze overwegingen van de raad wordt toegevoegd dat aanwijzing 
van luchtvaartterreinen als inrichtingen die over een bedrijfsbrandweer 
moeten beschikken niet in de rede ligt. Overigens stellen internationale re-
gelingen hier al ver gaande eisen (Regeling Toezicht Luchtvaart). 

Vrijwillig opgerichte 
bedrijfsbrandweren 

Bedrijfszelfbescherming 

Naast de wettelijk verplichte bedrijfsbrandweren zijn er ook tal van bedrij-
ven die vrijwillig over een dergelijke organisatie beschikken. Hieraan kunnen 
economische (instandhouding van het bedrijf, reductie op verzekeringspre-
mies), maar ook andere overwegingen (beveiliging van de werknemers etc.) 
ten grondslag liggen. Voorts hebben vele bedrijven (op grond van de Wet 
bescherming bevolking) een bedrijfszelfbeschermingsorganisatie met onder 
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meer een brandweerploeg, die, hoewel in het leven geroepen met het oog 
op de inwendige vei l igheid in oor logsomstand igheden, ook nu bij calami-
tei ten binnen het bedrijf hulp kan b ieden. In ieder geval staat vast dat zeer 
veel van de inr icht ingen waar het hier o m gaat reeds thans over een bedri j fs-
brandweer beschikken. Met name bij die bedri jven die voor aanwijzing op 
grond van het voorgestelde artikel 13 in aanmerking komen zal dit v r i jwel 
zonder uitzondering het geval zi jn. Ook een goede samenwerk ing met de 
overheidsbrandweer - deze kan bij voorbeeld bl i jken uit het gezamenli jk op-
stel len van «aanvalsplannen» - zal daar vaak al p laatsvinden. 

Geringe praktische consequenties Zonder overdr i jv ing kan op grond van het vorenstaande gesteld worden 
van een aanwijzing dat de praktische consequenties voor een aanwi jz ing in de zin van artikel 13 

voor de betrokken bedri jven ger ing zullen zijn. De mogel i jkheid dat zo'n aan-
wi jz ing de opbouw van een geheel n ieuwe bedr i j fsbrandweer zal inhouden 
lijkt zeer klein. Zij zal, zo meen ik, slechts (kunnen) leiden tot een zekere aan-
passing van wat er al is: personeel en materieel zullen kwalitatief en kwant i -
tatief aan de bij de aanwijzing gestelde eisen moeten vo ldoen. 

ARTIKELEN 

Onderdeel A 

Artikel 7 

Het tweede lid is geënt op artikel 1, eerste l id, van de geldende Brandweer-
wet , maar wi jkt daarvan in twee opzichten af. Op de eerste wi jz ig ing - uit-
breid ing van de in de wet te regelen onderwerpen met de taak van de brand-
weer — is al in paragraaf 2 ingegaan. Daarnaast word t de verpl icht ing o m al-
gemene regelen vast te stellen gewi jz igd in de opdracht de in de bepaling 
genoemde onderwerpen bij verordening te regelen. Het gaat daarbi j niet o m 
een essentieel onderscheid, maar veeleer o m een andere nuancer ing: is 
thans een zeer ver gaande delegatie aan het college van burgemeester en 
wethouders mogel i jk en ook gebruikel i jk, de voorgestelde redactie verpl icht 
de gemeenteraad om tenminste de hoofdpunten zelf bij verordening te rege-
len. Ik acht het van belang ook op deze wijze de betekenis van een goed ge-
organiseerde brandweer te benadrukken. 

Artikel 2 

Dit artikel houdt een vereenvoudig ing in ten opzichte van het systeem dat 
thans in de Brandweerwet is neergelegd (artikel 1, tweede en derde l id, en 
artikel 2). Gedeputeerde staten zijn als instantie die hier in de eerste plaats 
een taak heeft gehandhaafd; er is alle reden o m van de bij deze colleges ver-
zamelde ervaring gebruik te bl i jven maken. 

De bevoegdheid voor gedeputeerde staten o m vr i jstel l ing te ver lenen van 
de verpl icht ing een verordening als bedoeld in artikel 1, tweede l id, vas t te 
stel len - de geldende Brandweerwet kent een overeenkomst ige mogeli jk-
heid thans in artikel 1, tweede lid - zal verval len. Bij het nieuwe systeem van 
de artikelen 1 en 3 is hiervoor geen plaats meer. Vol ledigheidshalve word t 
nog opgemerkt dat in geval van toepassing van het derde l id artikel 235 van 
de gemeentewet uiteraard niet van overeenkomst ige toepassing is. 

Artikel 3 

De omschr i jv ing van de inhoud van de gemeenschappel i jke regel ing, zo-
als weergegeven in het tweede en derde l id, spreekt grotendeels voor zich 
zelf. Getracht is in het tweede lid die werkzaamheden op te nemen, waarvan 
een ui tvoer ing op bovengemeentel i jke schaal alleen al om praktische rede-
nen voor de hand ligt. Mede h ierom meen ik dat voor vr i jwel alle onderwer-
pen - anders ligt dit uiteraard met name met betrekking tot de alarmcentra-
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Ie, die er eenvoudigweg moet zijn - kan worden volstaan met een globale 
omschrijving van de op te dragen taken. Aangenomen moet worden dat de 
deelnemende gemeenten zelf in eerste instantie goed zullen en kunnen be-
oordelen in hoeverre een aanpak op regionaal niveau is aangewezen. Voor 
wat betreft het gemeenschappelijk materieel merk ik op dat het uiteraard de 
bedoeling is dat dit ter beschikking staat van de korpsen in de regio. 

Waar in het derde lid gesproken wordt van bepalingen omtrent onderlinge 
bijstand gaat het om een essentieel kenmerk van de voorgestelde regeling 
inzake de regionale brandweer. Essentieel niet alleen omdat hiermee de be-
langrijkste functie van de gemeenschappelijke regeling wordt aangeduid, 
maar niet minder ook omdat op deze wijze - indirect - handhaving van de 
gemeentelijke brandweerkorpsen als uitgangspunt wordt genomen, in ieder 
geval samenvoeging daarvan tot een regionaal brandweerkorps geenszins 
als doelstelling wordt aangehouden. 

De laatste zinsnede van artikel 3, derde lid, betreft de feitelijke leiding, het 
commando over de brandweer bij het optreden in groter verband, dat wil 
zeggen zowel bij de bestrijding van een brand die inzet van verschillende 
korpsen vereist, als bij de bestrijding van andere calamiteiten, die ook de in-
zet van diensten van een andere discipline vraagt. Het voorschrift dat de 
gemeenschappelijke regeling ter zake bepalingen bevat, betekent uiteraard 
niet dat in alle voorkomende gevallen een ander dan de commandant van de 
brandweer van de meest betrokken gemeente met de leiding moet worden 
belast. Het is goed denkbaar dat een zwaarder criterium dan uitsluitend de 
inzet van meer dan één gemeentelijk brandweerkorps wordt aangehouden 
om de leiding op een andere functionaris - dit zou de commandant van de 
regionale brandweer of de commandant van de brandweer van de «cen-
trumgemeente» kunnen zijn - te doen overgaan. Wellicht ten overvloede 
wordt nog opgemerkt dat «de leiding van de brandweer» onderscheiden 
moet worden van «het opperbevel bij brand», dat op grond van artikel 222 
van de gemeentewet berust bij de burgemeester en ook bij deze blijft. De lei-
ding van de brandweer kan ook volgens de geldende voorschriften aan een 
ander worden opgedragen; de tussenzin «, behoudens de gewone dienst-
regeling, door plaatselijke verordeningen voorgeschreven»" dit gebeurt 
thans in de zogenaamde organisatie- en beheersverordening van artikel 1, 
eerste lid, van de Brandweerwet - wijst hierop. Wel kan deze tussenzin, die 
ook reeds thans als overbodig kan worden beschouwd, beter komen te ver-
vallen, nu naast een gemeentelijke verordening ook een gemeenschappe-
lijke regeling bijzondere bepalingen omtrent de leiding van de brandweer zal 
(moeten) bevatten. Hiertoe strekt onderdeel B, onder 3°. 

Artikel 5 

Dit artikel stemt in hoofdlijnen overeen met artikel 4 van de geldende 
Brandweerwet. 

Artikel 6 

Het organisatieoverzicht dient gezien te worden in samenhang met het-
geen is bepaald in de artikelen 7 en 10; deze bepalingen zijn reeds in het al-
gemeen deel van deze toelichting aan de orde gesteld. Het overzicht zal de 
functie hebben de Minister van Binnenlandse Zaken en de Commissaris van 
de Koningin de nodige gegevens te verschaffen voor een juiste uitvoering 
van de taken die hun bij de artikelen 7-10 zijn opgedragen. 

Zoals uit het eerste lid van artikel 6 blijkt, zal voor opstelling van het over-
zicht naar verwachting met een inventarisatie van reeds bekende gegevens 
worden volstaan. Voor onderdeel b spreekt dit geheel vanzelf, terwijl ten 
aanzien van onderdeel a, dat met name ziet op de rangschikking, de indeling 
van de brandweereenheden voor het optreden in groter verband, verwacht 
mag worden dat de regio zich uit hoofde van haar coördinerende taak ook 
reeds op een en ander bezint. 
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Artikelen 7-11 

Voor een toelichting op deze artikelen wordt verwezen naar paragraaf 4 
van het algemeen deel van de toelichting. 

Artikel 12 

Het eerste lid komt vrijwel overeen met het geldende artikel 174bis van de 
gemeentewet; slechts de introductie in de wet van de benaming «brandbe-
veiligingsverordening» is nieuw. De redenen om een en ander thans in de 
Brandweerwet vast te leggen zijn reeds in paragraaf 2 van het algemeen 
deel van de toelichting aangegeven. 

Liet de totstandkoming van gemeentelijke brandbeveiligingsbepalingen 
na de invoeging van artikel 174bis in de gemeentewet nogal watte wensen 
over, met name na het verschijnen - in juni 1972 - van het «model voor de 
brandbeveiligingsverordening als bedoeld in artikel 174bis van de gemeen-
tewet» bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn zowel in kwantita-
tief als in kwalitatief opzicht belangrijke verbeteringen opgetreden. Het 
VNG-model, dat door de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken aan 
de gemeentebesturen werd aanbevolen (Circulaire van 21 augustus 1972, 
no. EB72/U1531) is in een groot aantal gemeenten - vrijwel - overgenomen. 
In verband met deze ontwikkeling kan er, zo meen ik, mee worden volstaan 
dat in de wet de mogelijkheid geopend wordt om, waar dit ter bevordering 
van de eenheid in de verordeningen of de aanpassing daarvan bij de techni-
sche ontwikkeling nodig zou zijn, opneming of wijziging van bepaalde voor-
schriften verplicht te stellen. Voor wat betreft de eenheid is dit noodzakelijk 
om te vermijden dat het personeel van de brandweer, dat door de regionali-
satie geregeld buiten de eigen gemeente zal optreden, daarbij met steeds 
weer andere voorschriften voor gelijke situaties te maken zou hebben. Snel-
Ie aanpassing aan de technische ontwikkeling kan het beste worden gewaar-
borgd als ook initiatief tot die aanpassing genomen kan worden op landelijk 
niveau, in casu door de Minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor over 
de nodige specifieke deskundigheid (de inspectie voor het brandweerwezen) 
kan beschikken. Artikel 12, tweede en derde lid, houden met een en ander 
verband. Het zal geen betoog behoeven dat van de bevoegdheid van het 
tweede lid eerst na uitvoerig overleg met betrokkenen gebruik zal worden 
gemaakt. Daarbij mag, evenals bij de voorbereiding van algemene maatre-
gelen van bestuur gebaseerd op artikel 17, de inbreng van het Nationaal 
Brandpreventie Instituut van veel belang worden geacht. Toepassing van 
het tweede lid zal waarschijnlijk echter in het geheel niet nodig blijken te zijn, 
omdat de modelverordening van de VNG met de nieuwste ontwikkelingen 
rekening zal houden en algemeen zal worden gevolgd. Aldus kan een situ-
atie ontstaan die vergelijkbaar is met de praktijk rond de (model)bouwveror-
dening. 

Ten aanzien van de positie en functie van de gemeentelijke brandbeveili-
gingsverordening moet nog worden opgemerkt dat zij ook in de toekomst, 
overeenkomstig de bestaande praktijk (vergelijk artikel 1 van de modelveror-
dening), in de eerste plaats als een, overigens uiterst belangrijke, aanvulling 
zal moeten worden gezien op voorschriften die bij of krachtens andere wet-
ten zijn vastgesteld. Er wordt niet beoogd daarin een alomvattende regeling 
op het stuk van de brandbeveiliging te (doen) vaststellen, die andere voor-
schriften overbodig maakt. In dit verband kan overigens worden verwezen 
naar artikel 24. 

Artikel 13 

In paragraaf 7 van het algemeen deel van de toelichting wordt een uitvoe-
rige beschouwing aan deze bepaling gewijd. 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16695, nr. 3 



Artikel 14 

Aan het slot van paragraaf 3 van het algemeen deel van de toel icht ing is 
de nieuwe bepal ing, opgenomen in het eerste lid van dit art ikel, reeds be-
sproken. Eveneens n ieuw zijn de bepal ingen van het tweede en derde l id. 
Als een van de motieven voor het tot stand brengen van het voor l iggend 
ontwerp is in paragraaf 1 genoemd: de wens een wettel i jke grondslag te ge-
ven aan de brandweerople id ingen. Het tweede lid voorziet hierin. De nood-
zakelijke eenheid op ze tgeb ied van de ople id ingen zal daardoor naar ver-
wacht ing bevorderd worden . Het derde lid biedt de mogel i jkheid georgani-
seerd overleg tot stand te brengen voor het brandweerpersoneel . Bij de 
voorbere id ing van de algemene maatregel van bestuur die in dit kader zal 
worden ontworpen zullen met name de organisaties van brandweerperso-
neel betrokken worden. 

Artikel 15 

De algemene maatregelen van bestuur, die op grond van de artikelen 1, 
derde l id, 12, tweede l id, 13, tweede lid en 14, eerste, tweede en derde l id, 
zullen kunnen worden vastgesteld, zijn zowel voor de gemeentebesturen 
als, in verband met hun toezichthoudende taak, voor de colleges van gede-
puteerde staten van grote betekenis. Om die reden is het gewenst de betrok-
ken bestuursorganen van voorgenomen maatregelen in kennis te stellen en 
hun de gelegenheid te bieden hun mening daarover kenbaar te maken. Ten 
einde de voorzieningen die hiervoor nodig zijn niet te gecompl iceerd te doen 
zi jn, worden in de eerste volzin gedeputeerde staten in dezen aangewezen 
als intermediair tussen de gemeentebesturen en de Minister van Binnen-
landse Zaken. 

Artikelen 16 en 17 

Deze bepal ingen komen te zamen grotendeels overeen met artikel 3 van 
de geldende Brandweerwet. 

Artikel 16, eerste l id , is vr i jwel geli jk aan artikel 3, eerste l id, onder b; 
slechts is vol ledigheidshalve het begrip vei l igheid toegevoegd. Bij de vast-
stel l ing van regels op dit gebied zal erop toegezien worden dat zich geen sa-
menloop voordoet met voorschr i f ten gegeven krachtens de Warenwet. Het 
tweede l id van artikel 16 is, te zamen met het derde l id van artikel 17, geli jk 
aan artikel 3, derde l id, van de huidige wet. 

Artikel 17, eerste l id , is op een enkel detail na, gelijk aan het geldende arti-
kel 3, tweede l id, onder a en b. Hetzelfde geldt ten aanzien van het tweede lid 
en artikel 3, eerste l id , onder a. Voor regelgeving krachtens het tweede lid 
geldt dat samenloop met voorschr i f ten, gesteld krachtens de Hinderwet - ik 
denk aan voorwaarden, verbonden aan h inderwetvergunningen - vermeden 
moet worden . Bij de opstel l ing van een algemene maatregel van bestuur 
krachtens het tweede lid zal derhalve, voor zover het dit aspect betreft, de 
Minister van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne mede betrokken worden. Ik 
verwi js voorts naar het slot van paragraaf 2 van het a lgemeen deel van de 
toel icht ing, waar gesproken wo rd t over artikel 24. 

Tot slot nog een enkele opmerk ing over twee onderdelen van artikel 3, die 
niet zijn overgenomen. Aan artikel 3, eerste l id, onder c, is in de praktijk ge-
bleken geen behoefte te bestaan; artikel 3, vierde l id, kan, nu de Wet Arob 
van kracht is, eveneens worden gemist. 

Artikelen 18-23 

Deze artikelen komen in hoofdzaak overeen met reeds in de geldende 
Brandweerwet opgenomen bepal ingen. Dit geldt voor artikel 18 (nieuw) ten 
opzichte van artikel 5,19 ten opzichte van 8, 20 ten opzichte van 6, 21 , eerste 
l id , ten opzichte van 7, 22 ten opzichte van 9 en 23 ten opzichte van 10. Over 
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de enkele afwi jk ingen, die niet rechtstreeks voortv loeien uit de wi jz ig ingen 
in de voorafgaande artikelen of anderszins reeds duideli jk zijn word t het vo l -
gende opgemerkt . 

In het eerste lid van artikel 18 is het vereiste van een voorafgaand verzoek 
voor de ui toefening van de adviserende taak van de inspectie voor het 
brandweerwezen beperkt tot adviezen aan part icul ieren (onderdeel h). Voor 
het ver lenen van ongevraagde adviezen aan bepaalde particulieren is onvo l -
doende reden, terwi j l voor het verlenen van advies in meer algemene zin, 
het geven van voor l icht ing, in onderdeel a een voldoende grondslag is te 
v inden. 

Nieuw is de bevoegdheid om aan besturen van provincies, gemeenten, re-
gionale brandweren en andere publiekrechteli jke l ichamen ook uit eigen be-
weg ing te adviseren. Hierdoor word t een meer directe betrokkenheid van de 
inspectie mogel i jk gemaakt, zonder dat haar karakter wezenli jk verandert; 
het bli j f t met name een adviserende, ondersteunende en st imulerende in-
stel l ing en word t niet een inspectie in de meer gebruikeli jke zin van het 
w o o r d . 

In verband met de nieuwe taken die aan de Commissaris der Koningin zijn 
toegedacht (artikelen 8, 9, 10) is onderdeel e opgenomen. De districtsinspec-
teur voor het brandweerwezen zal een uiterst nutt ige rol kunnen spelen op 
het gebied van advisering en bi jstandver lening. Hij of een andere inspectie-
funct ionar is kan bij voorbeeld toegevoegd worden aan een te formeren pro-
vinciaal coördinat ieteam (zie paragraaf 4 van het algemeen deel van de 
toel icht ing). 

Eveneens n ieuw is onderdeel g. Op grond hiervan zal de inspectie ook uit 
eigen beweging kunnen adviseren materieel dat onvei l ig of ondeugdel i jk is 
(geworden) te vervangen. Reeds thans word t door de inspectie in de meeste 
gemeenten een periodieke keuring uitgevoerd van het materieel dat in ge-
bruik is. De hierop gebaseerde adviezen worden vr i jwel alt i jd opgevolgd. 
Het ver t rouwen dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn, heeft to t het be-
sluit geleid om in artikel 1, derde l id , niet de mogel i jkheid te scheppen om bij 
a lgemene maatregel van bestuur ook kwalitat ieve eisen te stellen aan het 
materieel. Het ligt voor de hand dat de bestaande praktijk word t voortgezet, 
in die zin dat de adviezen, bedoeld in dit en het vor ige onderdeel , zoveel mo-
gelijk na overleg met de regionale, c.q. plaatselijke commandant zullen wor-
den verstrekt. 

Ten slotte, o m misverstanden te vermi jden, nog een kanttekening bij het 
nieuwe tweede l id. De hierin neergelegde verpl icht ing voor iedere ambte-
naar en het overige personeel werkzaam bij de overheid om inl icht ingen te 
verstrekken in verband met het onderzoek naar het ver loop van een brand, 
ongeval of ramp, betreft uiteraard alleen die informat ie die de betrokkene uit 
hoofde van zijn functie kan verschaffen. 

Het a lgemeen taakveld van de Brandweerraad, opgenomen in artikel 19, 
tweede l id, is aangegeven door middel van een verwijzing naar het min i -
mumwerk ter re in van de brandweer dat is omschreven in artikel 1, vierde l id, 
onder a en b. Evenmin als daar voor de brandweer het geval is (men zie pa-
ragraaf 5 van deze toel icht ing) is het hier de bedoel ing dat de Brandweer-
raad zich met alle aspecten van de hulpver lening bij ongevallen en rampen 
zal bezighouden. Slechts voor zover de brandweer daarbij een taak heeft 
komt de Brandweerraad in beeld. 

Het aantal zetels van de Brandweerraad, thans vi j f t ien, word t in het ont-
werp ui tgebreid tot eenentwint ig. De meerderheid daarvan is, evenals dat 
nu het geval is, bestemd voor personen uit de kring van de lagere overhe-
den. Voor deze categorie zijn elf zetels beschikbaar. Voor de bezetting van de 
overige zetels zullen ver tegenwoordigers van meer organisaties en instan-
ties dan tot dusver kunnen worden aangezocht en zodoende bij de advise-
ring door de raad worden betrokken. Extra ruimte word t nameli jk, behalve 
door de ui tbreid ing van het totaal aantal zetels, ook geschapen door de be-
pal ing dat ver tegenwoordigers van departementen van algemeen bestuur 
niet meer als gewone, doch als adviserende leden aan de beraadslagingen 
zullen deelnemen. 
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Art ikel 20 verschil t , zoals gezegd, niet wezenli jk van artikel 6 van de gel-
dende wet. Aangenomen mag worden dat ook in de toekomst van de hier 
verleende bevoegdheden een wi js gebruik zal worden gemaakt, zowel waar 
het erom gaat welke plaatsen en gebouwen zullen worden betreden - dit be-
treft in het bi jzonder won ingen en objecten waar speciale vei l igheidsvoor-
zieningen gelden - als bij de vraag aan welke funct ionarissen een last tot 
b innentreden kan worden verstrekt. 

Het tweede lid van artikel 21 is nieuw. Deze bepal ing is noodzakelijk om 
een juist gebruik van de aanwi jz ingsbevoegdheid van artikel 13 mogel i jk te 
maken. De aan te wi jzen ambtenaren zullen in eerste instantie ambtenaren 
van de inspectie voor het brandweerwezen zi jn; dit l igt, gezien de daar aan-
wezige deskundigheid, voor de hand. Vanzelfsprekend zal ook hier een ge-
heimhoudingspl icht gelden. Het derde lid van artikel 21 voorziet hierin. 

De n ieuwe bepaling van artikel 22, derde l id, is geïnspireerd op artikel 7, 
onder c, van de Wet op de economische del icten. Toepassing van deze sanc-
tie zal niet alleen de overtreder treffen, maar als belangri jk neveneffect heb-
ben dat mogel i jk gevaar in verband waarmee de aanwijzing is gebeurd, ge-
durende de periode van st i l legging zal ontbreken, althans verminderen. 

Artikel 24 

Bij «voorschr i f ten vastgesteld krachtens andere wetten» word t niet alleen 
gedacht aan voorschr i f ten, vervat in algemene maatregelen van bestuur, 
maar ook aan voorschr i f ten, verbonden aan vergunningen, voor zover zij be-
trekking hebben op hetzelfde onderwerp als in de voorschr i f ten, gesteld 
krachtens de artikelen 12 en 17 van de Brandweerwet, aan de orde is. 

Onderdeel B 

De gedachten die aan het onder 1° en 2° bepaalde ten grondslag l iggen, 
zijn reeds in het algemene gedeelte van deze toel icht ing vermeld (paragraaf 
2). Ten aanzien van 3° word t in de eerste plaats verwezen naar de toel icht ing 
op artikel 3 uit onderdeel A, waaraan hier het volgende word t toegevoegd: 

De ui tbreid ing van de taak van de brandweer met een deel van de techni-
sche hulpver lening (zie artikel 1, vierde l id, onder b en paragraaf 5 van het al-
gemeen deel van de toel icht ing) maakt het noodzakeli jk ook de werkzaam-
heden van de brandweer in dit kader onder het opperbevel van de burge-
meester te doen geschieden. Immers het betreft hier situaties waar in , even-
als dat bij brand het geval is, terstond handelen geboden is. Te denken valt 
aan een incident bij een chloortransport waarbi j direct gevaar dreigt voor 
omwonenden . In verband hiermee zal in de nieuwe versie van artikel 222 
ook sprake zijn van het opperbevel van de burgemeester bij ongeval len an-
ders dan bij brand. Om te voorkomen dat daarbij getreden word t op het ter-
rein van anderen, is de beperking aangebracht dat de brandweer wel bij be-
doelde ongeval len een taak moet hebben. 

Onderdeel C 

Gelet op de verschi l lende onderwerpen die in het wetsontwerp worden 
geregeld, acht ik het van belang dat de mogel i jkheid bestaat de bepalingen 
ten aanzien van die onderwerpen op verschil lende t i jst ippen in werk ing te la-
ten t reden. Wel zal de gefaseerde invoer ing steeds een geheel van met el-
kaar samenhangende artikelen betreffen. 

Bij de opstel l ing van het wetsontwerp is geen rekening gehouden met het 
bepaalde in artikel 37b, eerste l id, onder d van de Wet openbaar l ichaam 
Ri jnmond (Wet van 5 november 1964, Stb. 427), zulks omdat een ontwerp 
van Wet spl i tsing Zuid-Hol land in gevorderde staat van voorbereid ing is. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 
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