
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1980-1981 

16 695 Nieuwe regels met betrekking tot het brandweerwezen 
(Brandweerwet) 

Nr. 4 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Al len die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben dat de regeling van de organisa-

t ie, het beheer en de taak van de brandweer dient over te gaan naar de 
besturen der provinciën; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Indien onderdeel A van het met Onze Boodschap van 18 maart 1981 inge-
diende ontwerp van wet tot vaststel l ing van nieuwe regels betreffende het 
brandweerwezen kracht van wet verkri jgt, worden in de Brandweerwet met 
ingang van een door Ons te bepalen t i jdst ip, dat voor de verschi l lende bepa-
l ingen verschi l lend kan zijn, de volgende wi jz ig ingen aangebracht: 

1°. De artikelen 1 tot en met 11 vervallen en worden vervangen door de 
volgende art ikelen: 

PARAGRAAF 1. PROVINCIALE BRANDWEER 

Artikel 1 

1. Er is in elke provincie een provinciale brandweer. In elke gemeente is 
een onderdeel daarvan (plaatselijk korps) aanwezig, in beginsel toereikend 
voor de ui tvoering van de brandweertaak in die gemeente. 

2. Provinciale staten wijzen gemeenten aan, tezamen een brandweerregio 
vo rmend , waarvan de plaatselijke korpsen samenwerken bij de uitvoering 
van de brandweertaak. Zij kunnen tevens bepalen dat het plaatselijk korps 
van een der betrokken gemeenten mede belast is met de ui tvoering van on-
derdelen van de brandweertaak in andere gemeenten van de regio. 

3. Provinciale staten regelen de organisatie, het beheer en de taak van de 
brandweer bij verordening. Zij geven daarbij tevens regels over de bij-
standsverlening tussen de plaatselijke korpsen. 
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4. De regels inzake de organisatie betreffen in elk geval de personeels- en 
materieelssterkte. Bij a lgemene maatregel van bestuur kunnen over de 
sterkte algemene voorschri f ten worden gegeven. 

5. Tot de taak van de brandweer word t in elk geval gerekend de feitel i jke 
ui tvoer ing van werkzaamheden terzake van : 

a. het voorkomen, beperken en bestri jden van brand, het beperken van 
brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongeval len bij brand en al 
hetgeen daarmee verband houdt; 

b. het beperken en bestri jden van gevaar voor mensen en dieren bij onge-
vallen en rampen anders dan bij brand. 

6. Bij de voorbere id ing van het besluit bedoeld in het tweede lid en van de 
verordening bedoeld in het derde lid stelt het provinciaal bestuur de ge-
meenteraden en de burgemeesters in de gelegenheid hun mening kenbaar 
te maken. 

7. De verordening bedoeld in het derde l id word t na de vaststel l ing door 
het provinciaal bestuur aan de gemeenteraden en de burgemeesters toege-
zonden. Zij kunnen gedurende een maand na de dag van verzending bij het 
provinciaal bestuur bezwaren indienen. 

Artikel 2 

1. De verordening, bedoeld in artikel 1, derde l id, is onderworpen aan On-
ze goedkeur ing. Provinciale staten zenden hun besluit, vergezeld van de 
eventuele bezwaren van de gemeenteraden en de burgemeesters en hun 
overwegingen daaromtrent , in aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken. 
Indien tegen de verordening bezwaren zijn ingediend horen Wi j , alvorens 
omtrent goedkeur ing te beslissen, de Raad van State, Afdel ing voor de ge-
schil len van bestuur. 

2. Wi j kunnen provinciale staten ui tnodigen om binnen een door Ons te 
bepalen te rmi jn tot aanvul l ing of wi jz iging van de in artikel 1, derde l id, be-
doelde verordening te besluiten. 

3. Indien provinciale staten geen gevolg geven aan een u i tnodig ing op 
grond van het tweede l id, kunnen Wi j , de Raad van State gehoord , na af loop 
van de in het tweede lid bedoelde termi jn die verordening aanvul len of wi jz i -
gen. 

Artikel 3 

De commandant van het plaatselijk korps en zijn plaatsvervanger worden 
aangesteld na overleg met het gemeentebestuur. Het overige personeel van 
de provinciale brandweer, voor zover het daarbij anders dan bij wi jze van 
beroep werkzaam is, word t aangesteld op voordracht van het bestuur van de 
gemeente, waar in het woonacht ig is. 

Artikel 4 

1 . Het beheer van de brandweer, alsmede de zorg voor een doelmat ige en 
doeltreffende taakuitvoering door de brandweer berusten bij Onze Commis -
saris in de provincie. 

2. De in de gemeente dienstdoende brandweer verr icht haar taak onder 
gezag van het gemeentebestuur. 

Artikel 5 

1. In elke brandweerregio bedoeld in artikel 1, tweede l id, is een regionale 
brandweercommissie, waarvan een lid van het college van burgemeester en 
wethouders van elke gemeente in de regio deel uitmaakt. 

2. De commissie heeft tot taak overleg te voeren over de organisat ie, het 
beheer en de omvang en ui tvoer ing van de taak van de brandweer, a lsmede 
daarover, op verzoek van het provinciaal bestuur of uit eigen beweging, dit 
bestuur te adviseren. 

3. De commissie vergadert tenminste v iermaal per jaar. 
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Artikel 6 

1. In elke provincie is een provinciale brandweercommiss ie , waarvan drie 
leden van elke regionale brandweercommiss ie in de provincie deel ui tma-
ken. 

2. Onze Commissar is in de provincie is voorzitter. 
3. Het provinciaal bestuur win t het gevoelen van de commissie in over de 

adviezen die door een commissie als bedoeld in artikel 5 zijn uitgebracht. 
4. De commiss ie vergadert tenminste v iermaal per jaar. 

PARAGRAAF 2. BIJSTAND 

Artikel 7 

1. Onze Min is te rvan Binnenlandse Zaken stelt de provincie aanvul lend 
materieel ter beschikking met het oog op de taak van de brandweer in oor-
logst i jd. 

2. Onze Commissar is in de provincie beheert het materieel bedoeld in het 
eerste lid en draagt er zorg voor dat het nodige personeel beschikbaar is om 
dit materieel te kunnen inzetten. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 kan Onze Commissaris in de 
provincie over het materieel bedoeld in het eerste lid beschikken ten behoe-
ve van de ui tvoering van de brandweertaak. 

Artikel 8 

Onze Commissar is in de provincie stelt op verzoek van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken materieel en personeel als bedoeld in artikel 7 ter 
beschikking ten behoeve van aanvul lende operationele bi jstand buiten het 
gebied van de provincie. 

Artikel 9 

1. In oor logst i jd is de in artikel 8 bedoelde beperking ten aanzien van het 
materieel en het personeel die ter beschikking dienen te worden gesteld, 
niet van toepassing. 

2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan, met het oog op een goede 
ui toefening van de bevoegdheid bedoeld in het eerste l id, regels geven met 
betrekking tot de vr i jwi l l ige ver lening van bi jstand buiten het gebied van de 
provincie. 

Artikel 10 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken treft de nodige voorbereidende 
maatregelen met het oog op de ui toefening van zijn bevoegdheden bedoeld 
in de artikelen 8 en 9. 

Artikel 11 

In de kosten die voor de provincie voortv loeien uit de ui tvoering van arti-
kel 7, tweede l id, artikel 8 en artikel 9, eerste l id, word t volgens bij a lgemene 
maatregel van bestuur te stellen regels uit 's Rijks kas een bijdrage ver leend. 

2°. In artikel 14, eerste l id, word t in plaats van «de gemeentel i jke brand-
weer, de regionale brandweer» gelezen: de provinciale brandweer. 

3°. In artikel 15 word t in plaats van «artikel 1, derde lid» gelezen: artikel 1, 
vierde l id. 

4°. Art ikel 18, eerste lid luidt na onderdeel ba l s vo lg t : 
c. bestuursorganen van provincies, gemeenten en andere publiekrechte-

lijke l ichamen: 
het geven van advies en voor l icht ing, ook uit eigen beweging, ter zake van 

de onder a, 1° genoemde onderwerpen; 
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d. bestuursorganen van provincies: 
het geven van advies en voorlichting, ook uit eigen beweging, ter zake van 

de veiligheid en deugdelijkheid van het brandweer- en reddingsmaterieel 
van de provinciale brandweer; 

e. particulieren: 
het geven op daartoe strekkend verzoek van advies ter zake van de onder 

a, 1° genoemde onderwerpen, voor zover dit niet van gemeente- of provin-
ciewege kan geschieden. 

5°. Artikel 19, vierde lid, wordt gelezen: 
4. De Brandweerraad bestaat uit eenentwintig leden, waaronder zes leden 

uit provinciale kring en vijf leden uit gemeentelijke kring. Als adviserende 
leden kunnen vertegenwoordigers van departementen van algemeen be-
stuur aan de beraadslagingen deelnemen. 

6°. In artikel 20, eerste en derde lid, wordt in plaats van «De burgemees-
ter, de commandant van de gemeentelijke brandweer, de commandant van 
de regionale brandweer» telkens gelezen: De burgemeester, de comman-
dant van het plaatselijk korps, de commandant van de provinciale brand-
weer. 

B 

Indien onderdeel B van het met Onze Boodschap van 18 maart 1981 inge-
diende ontwerp van wet tot vaststelling van nieuwe regels betreffende het 
brandweerwezen kracht van wet verkrijgt worden in de gemeentewet met 
ingang van een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende bepa-
lingen verschillend kan zijn, de volgende wijzigingen aangebracht: 

1°. In artikel 209, onder p, vervallen de woorden: het personeel van de 
gemeentelijke brandweer. 

2°. Artikel 222 wordt gelezen: 
De burgemeester heeft het opperbevel bij brand, alsmede bij ongevallen 

anders dan bij brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft. Bij 
branden en bij de in de eerste volzin bedoelde ongevallen die of welker ge-
volgen zich over meer dan een gemeente uitstrekken, dan wel dreigen te 
gaan uitstrekken, kan Onze Commissaris in de provincie in de bevelvoering 
voorzien. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Ministervan Binnenlandse Zaken, 
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