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Paragraaf 1. Inleiding 

Enige jaren geleden is in het kader van de Nota Hulpverlening bij ongevallen 
en rampen 1975 de brandweer bij de Staten-Generaal aan de orde gesteld (Twee-
de Kamer, zitting 1974-1975, 13263). 

In de Nota Hulpverlening werden de contouren geschetst van een toekomstige 
organisatie op hetterrein van de hulpverlening bij ongevallen en rampen. Te-
vens werd daarin in hoofdlijnen aangegeven op welke wijze die organisatie zou 
kunnen worden bereikt. De meest ingrijpende wijziging op het gebied van de 
brandweer die in de Nota hulpverlening is neergelegd, is dat de zorg voor de or-
ganisatie en het beheer van de brandweer naar het «gewestelijk bestuur» moet 
worden overgebracht. De motivering voor deze ingreep was gelegen in de, vrij-
wel algemeen aanvaarde, gedachte dat de brandweer de kern zal moeten zijn 
van de organisatie voor het bestrijden van rampen en het verlenen van hulp in 
vredestijd en dat voorwaarde voor het functioneren als kern is dat de brandweer 
zelf in groter verband is georganiseerd. 

Terecht werd in de Nota Hulpverlening gesteld dat het tot stand komen van ge-
westen - in de nota werd uitgegaan van het kort tevoren ontwikkelde gewestelijk 
bestuursmodel - nog geruime tijd zou kunnen vergen, maar dat de beoogde ver-
beteringen, die in een zeer belangrijke plaats voor de gewesten bij de hulpverle-
ning bij ongevallen en rampen voorzagen, daarop niet zouden mogen wachten. 

Voor zover van rechtstreeks belang voor de brandweer, werd aangekondigd 
dat reeds in de overgangsfase de regionalisatie van rijkswege financieel zou wor-
den gestimuleerd en dat vervolgens, zo spoedig mogelijk, zou worden voorzien 
in het instellen bij of krachtens de wet van regionale brandweren en in een lande-
lijke regeling van o.a. de interregionale bijstand, de opleiding, de rechtspositie 
en de materieelvoorziening ca . 

De overgangsfase De overgangsfase, waarvan in de Nota Hulpverlening sprake is, loopt inmid-
dels enige jaren. In die tijd is de regionalisatie van de brandweer belangrijk ge-
vorderd. Op 4 oktober 1976 werd door mijn ambtsvoorganger de Interimregeling 
rijksbijdragen regionale brandweren vastgesteld. De Interimregeling heeft dui-
delijk een sterk stimulerende werking. Er kan althans geconcludeerd worden dat 
de gemeenten elkaar op het gebied van de brandweer steeds meer vinden. Be-
staande regionale brandweren zijn verstevigd en er zijn talrijke nieuwe van de 
grond gekomen. Ruim 40 intergemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, 
die te zamen meer dan 2h van het grondgebied en inwonertal van ons land be-
strijken, zijn thans als regionale brandweer in de zin van de Interimregeling «er-
kend» en ontvangen uit dien hoofde een rijksbijdrage. 

Tweede Kamer, zitt ing 1980-1981, 16695, B 1 

Nota Hulpverlening bij ongevallen en 
rampen 



Hoe belangrijk hetgeen in het kader van de Interimregeling tot stand gebracht 
is ook is, zoals ook al in de Nota Hulpverlening werd onderkend dient de regiona-
le brandweer reeds in de overgangsfase een wettelijke basis te krijgen in die zin 
dat, op eenvoudiger wijze dan de Wet gemeenschappelijke regelingen dit moge-
lijk maakt, voldoende 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 rijkswege de totstandkoming van 
brandweerregio's tot nog t o e - door «doeluitkeringen» rechtstreeks aan de regi-
o's - is gestimuleerd weliswaar effectief is gebleken, maar uit een oogpunt van 
een zuivere financiële verhouding minder fraai is. Zoals door de Raad voor de 
Gemeentefinanciën in zijn advies betreffende de Interimregeling rijksbijdragen 
regionale brandweren is gesteld (Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13 263, nr. 
3), zou op korte termijn een voorziening in het vlak van de algemene uitkering 
aan de gemeenten in plaats van een doeluitkering nodig zijn. 

Regionale brandweren Het creëren van regionale brandweren is uiteraard geen op zich zelf staand 
doel, maar moet gezien worden als één, essentieel, element om te komen tot een 
brandweer die de aan die dienst in de Nota Hulpverlening toegedachte functie 
zal kunnen vervullen; schaalvergroting alleen is echter niet voldoende om tot dit 
doel te komen. Ten eerste is het noodzakelijk dat de voorzieningen zowel in per-
soneel als in materieel opzicht, die binnen elke regio getroffen worden aan be-
paalde minimumeisen voldoen, alsmede dat het materieel zodanig gestandaar-
diseerd is dat het ook elders goed inzetbaar is. In de tweede plaats is het nodig 
dat in enigerlei vorm voor bijzondere situaties het verlenen van bijstand buiten 
het gebied van de regio, interregionale bijstand, kan worden voorgeschreven. 
Ten slotte zijn bepaalde maatregelen vereist om de brandweer in staat te stellen 
de haar toegedachte eigen verantwoordelijkheid - binnen het geheel van de or-
ganisatie van de oorlogsrampbestri jding - voor de bestrijding van branden die 
het gevolg zijn van oorlogshandelingen goed te vervullen. 

Afgezien van de wettelijke voorzieningen die nodig zijn in verband met de regi-
onalisatie van de brandweer, zijn er dan nog verschillende andere aspecten van 
het brandweerwezen die op korte termijn (nadere) regeling behoeven. Sinds de 
totstandkoming van de geldende Brandweerwet hebben zich op verschillende 
onderdelen van de brandweerzorg ontwikkelingen voltrokken, die hun weerslag 
op de wetgeving moeten hebben. Als motieven tot het treffen van wettelijke 
maatregelen moeten in dit verband de volgende wensen genoemd worden: 

Andere wijzigingen 1°. het vastleggen van de taakuitbreiding van de brandweer in de wet; 
2°. het creëren van de mogelijkheid in bepaalde gevallen een bedrijfsbrand-

weer voor te schrijven; 
3°. het creëren van de mogelijkheid de eenheid in enige aspecten van de 

rechtspositie van het brandweerpersoneel te vergroten; 
4°. het geven van een wettelijke grondslag aan de brandweeropleidingen; 
5°. het, zoveel mogelijk, bijeenbrengen van de algemene bepalingen inzake de 

brandweer(zorg) in één wet; 
6°. het nader regelen van de verhouding tussen (de uitvoeringsvoorschriften 

van) de Brandweerwet en (die van) andere wetten. 
Alle zojuist genoemde punten - regionalisatie, daarmee verband houdende 

onderwerpen en andere aspecten van de brandweerzorg - tezamen maken, het 
zal duidelijk zijn, een ingrijpende wijziging van de geldende wetgeving in dit vlak 
noodzakelijk. De omvang van die wijzigingen is zodanig dat alleen al om overwe-
gingen van wetgevingstechnische aard vervanging van de huidige Brandweer-
wet 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 ad-
viezen geleid tot wijziging in of aanvulling van de wetstekst en de toelichting. 
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Paragraaf 2. Brandweerwet, gemeentewet, andere wetgeving 

De bepalingen van het ontwerp kunnen in twee hoofdgroepen worden inge-
deeld: 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 eer-
ste reeks artikelen, waarin de regionale brandweer (3 en 4), bijzondere voorzie-
ningen in verband met het optreden van de brandweer in oorlogstijd en interre-
gionale activiteiten (6-11) aan de orde komen. Voorts worden de verplichtingen 
van het gemeentebestuur met betrekking tot de brandweer nader aangegeven, 

Vergelijking met geldende wetgeving c.q. wordt de mogelijkheid geopend om dit in uitvoeringsvoorschriften te doen 
Brandweerwet (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 (arti-

kelen 3 e.v. en de) huidige wet. Afgezien van het vervallen van overgangsbepa-
lingen van deze wet, «technische» aanpassingen die voortvloeien uit de wijzigin-
gen in de voorafgaande artikelen en een enkele andere wijziging van onderge-
schikt belang (vergelijk bij voorbeeld de artikelen 16 en 17 met het geldende arti-
kel 3) moeten de volgende belangrijke aanvullingen en wijzigingen worden ge-
noemd: 

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

een brandbeveiligingsverordening vast te stellen ca . (12); 
- een gewijzigde regeling met betrekking tot de verhouding tussen uitvoe-

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

derdeel B). 

Gemeentewet Op een tweetal meer algemene aspecten van de bovengenoemde wijzigingen 
kan reeds hier nader worden ingegaan. Dit betreft ten eerste het vervallen van de 
artikelen 174bis en 209, onder n, van de gemeentewet en de invoeging van be-
palingen inzake de brandbeveiligingsverordening. Ingevolge de artikelen 174bis 
en 209, onder n, maakt de raad de nodige verordeningen betreffende, onder-
scheidenlijk behoort tot het aan burgemeester en wethouders opgedragen dage-
lijks bestuur de zorg voor «het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, 
het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij 
brand en al hetgeen daarmee verband houdt». 

De betekenis van beide voorschriften is volgens algemene opvatting zeer be-
perkt. Artikel 174bis geeft immers door de woorden «de nodige verordeningen» 
in feite de raad de vrijheid naar eigen inzicht te handelen, terwijl daarnaast artikel 
1 van de Brandweerwet het terrein van artikel 174bis aanzienlijk beperkt dooreen 
bijzondere regeling te geven inzake de organisatie en het beheer van de gemeen-
telijke brandweer; het voornaamste terrein dat, bij de geldende wetgeving dan 
overblijft is dat van brandveiligheidsvoorschriften, de brandbeveiligingsverorde-
ning. De zorg van burgemeester en wethouders op grond van artikel 209, onder 
n, zal voorts, naast artikel 174bis, in hoofdzaak inhouden het uitvoeren en voor-
bereiden van raadsbesluiten op grond van die bepaling. Aangezien deze zorg 
ook al uit de algemene taak van burgemeester en wethouders voortvloeit kan ar-
tikel 209, onder n, mede gezien onderdeel u van dat artikel, wel als overbodig 
worden beschouwd. Dwingt het vorenstaande er op zich zelf nog niet toe om tot 
intrekking van de betrokken bepalingen over te gaan, er zijn meer redenen. In de 
eerste plaats is dit de wenselijkheid om de verplichting een brandbeveiligings-
verordening vast te stellen met zoveel woorden in de wet vast te leggen en de 
mogelijkheid te openen om, ter bevordering van de eenheid in de verordeningen 
en de aanpassing daarvan aan de technische ontwikkelingen, nadere voorschrif-
ten ter zake te geven. Bij artikel 12 wordt hierop nader ingegaan; hier wordt vol-
staan met de opmerking dat in verschillende gemeenten een dergelijke, afzonder 
lijke, verordening ontbreekt. De tweede reden hangt samen met de gedachte dat 
de tijd inmiddels rijp is om de algemene bepalingen betreffende de brandweer-
zorg 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 gemeentelijk 
niveau: de raad behoudt zijn verordenende taak, de burgemeester blijft belast 
met het opperbevel, bij burgemeester en wethouders blijven het dagelijks be-
heer 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 brandweertaak naar behoren kan verrich-
ten. 
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Verhouding tot andere wettelijke Het tweede algemene aspect betreft de verhouding Brandweerwet - andere 
voorschriften «bijzondere» wetten. Ingevolge artikel 14, eerste lid, van de geldende Brand-

weerwet zijn ten aanzien van onderwerpen, waaromtrent regelen zijn gesteld bij 
of krachtens wetten, «welke gelden op het ti jdstip van inwerkingtreding van deze 
wet, voor zolang deze wetten haar kracht behouden» of de Woningwet, de artike-
len 1-10 niet van toepassing. Blijkens de memorie van toelichting (Tweede Ka-
mer, 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 me-
ning behoeft zij echter niet met zich mee te brengen dat volgens een zo algeme-
ne en ruime formulering als de Brandweerwet kent, bepaald wordt dat (uitvoe-
ringsvoorschriften van) andere wetten voorgaan. Met name sommige nieuwe ar-
tikelen, die nu worden voorgesteld zouden bovendien, in geval van overneming 
van een bepaling als artikel 14, eerste l id, in onaanvaardbare 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 gering in omvang ook, zou worden voorgeschreven. 

Het vorenstaande heeft ertoe geleid in deze wet te volstaan met de bepaling 
van artikel 24, waarin slechts de verhouding van uitvoeringsvoorschriften van 
een beperkt aantal artikelen tot die van andere wetten wordt geregeld en waarbij 
dus overigens het bepalen van de verhouding tussen de nieuwe Brandweerwet 
en andere wetten, zoals gebruikelijk, aan de praktijk wordt overgelaten. 

Paragraaf 3. De organisatie van de brandweer: regionalisatie 

Korte historie van de (formele) Voor 1940 kwamen in de (formele) wetgeving in het geheel geen bepalingen 
brandweerwetgeving voor aangaande de organisatie van de brandweer. Tot die tijd werd volstaan met 

de artikelen 209, onder n en o, 222 en 240, onder n van de gemeentewet, die niet 
wezenlijk van de thans geldende artikelen verschilden. 

Na een ver gaande centralisatie op het terrein van de brandweerzorg tijdens de 
bezetting werd eind 1947 een ontwerp van «wet tot wijziging van de gemeente-
wet ter regeling van het brandweerwezen» ingediend. Aangezien tegen dit ont-
werp overwegende bezwaren bleken te bestaan, omdat het te centralistisch zou 
zijn - de wijzigingen ten opzichte van de vooroorlogse situatie waren inderdaad 
aanzienl i jk-werd op 18 juli 1950 een nieuw ontwerp, het ontwerp van Wet hou-
dende regelen inzake het brandweerwezen, aanhangig gemaakt. Dit ontwerp is 
uiteindelijk op 23 juni 1952 tot wet geworden, niet echter dan nadat het ingrij-
pend gewijzigd was. Die wijzigingen leidden ertoe dat de wet uit een onderdeel A 
(wijzigingen van de gemeentewet) en een onderdeel B met «aanvullende rege-
len» (de Brandweerwet) kwam te bestaan. 

De aldus tot stand gekomen Brandweerwet is nog steeds, vrijwel ongewijzigd, 
van kracht. De enige in verband met de organisatie van de brandweer belangrijke 
wijziging die zij inhoudtten opzichte van de regeling zoals die voor 1940 gold is 
in feite de invoering van de verplichting voor de gemeenteraad om algemene re-
gelen vast te stellen inzake de organisatie en het beheer van de gemeentelijke 
brandweer. Deze organisatie- en beheersverordening behoeft de goedkeuring 
van gedeputeerde staten, welk college voorts van de verplichting tot vaststelling 
der verordening vrijstelling kan verlenen (artikel 1). Een voorschrift inzake sa-
menwerking of zelfs maar bijstandverlening tussen gemeenten ontbreekt; de 
mogelijkheden die de inmiddels (in 1950) tot stand gekomen Wet gemeen-
schappelijke 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 pre-
ventieve vlak. In enige tientallen gevallen gaat de samenwerking zelfs zo ver dat 
een kleine gemeente de instandhouding van de brandweer geheel aan een grote-
re buurgemeente heeft «uitbesteed». De samenwerking in regionaal verband is 
echter van een andere orde. De technische ontwikkelingen, de toeneming van 
het aantal bronnen van (brand)gevaar en de voortdurende wens het voorzienin-
genniveau te verhogen hebben maatregelen vereist die veelal de mogelijkheden 
van een enkele gemeente te boven gaan. Het kan dan ook geen verbazing wek-
ken dat reeds voor de opstelling van de Nota Hulpverlening bij ongevallen en 
rampen 1975 een duidelijke tendens viel waar te nemen om tot een tamelijk in-
tensieve vorm van intergemeentelijke samenwerking op regionaal niveau te ko-
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men. 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 overzienbare 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 vooruit lopend op de in eerste instantie te treffen wet-
telijke regeling ter zake (voor de overgangsfase tot de totstandkoming van ge-
westen c.q. nieuwe provincies), de in gang gezette regionalisering met kracht 
van rijkswege zou worden gestimuleerd. Op die wijze zou de urgente regiovor-
ming zo weinig mogelijk vertraging ondervinden. 

Interimregeling Zoals bekend is met het oog hierop de Interimregeling rijksbijdragen regionale 
brandweren vastgesteld. Op de uitstekende resultaten die tot nog toe door toe-
passing van die regeling zijn bereikt, is in de inleiding al gewezen. De conclusie 
lijkt reeds nu gewettigd dat toepassing van de Interimregeling in belangrijke ma-
te zal hebben bijgedragen tot verwezenlijking van de daarmee beoogde doel-
stellingen. Zonder twijfel zal een snelle(re) invoering van de in het bijgevoegde 
ontwerp voorziene regionale brandweren mogelijk zijn. 

Over de hoofdlijnen van de organisatie van de brandweer die in het wets-
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 wets-
ontwerp opent met de bepaling dat er in elke gemeente een gemeentelijke 
brandweer is. Vervolgens bevat het de opdracht aan de gemeenteraad om de or-
ganisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer bij verordening 
te regelen; afgezien van de taak - op dit element wordt in een volgende para-
graaf ingegaan - is deze bepaling in wezen gelijk aan artikel 1, eerste lid, van de 
geldende wet. 

Blijft dus de verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg bij het gemeentebe-
stuur berusten en zullen de eisen waaraan in verband daarmee moet worden vol-
daan tot dit bestuur gericht zijn, op het uitgangspunt dat ook de nodige voorzie-
ningen op gemeentelijk niveau getroffen moeten worden is een wezenlijke uit-
zondering: voor zover de feitelijke uitvoering van de aangegeven «brandweer-
werkzaamheden» is gewaarborgd door deelneming van de gemeente aan een 
gemeenschappelijke regeling is het bovenstaande uiteraard niet van toepassing. 
Bij een dergelijke regeling moet, het is duidelijk, in de eerste plaats gedacht wor-
den aan die betreffende de regionale brandweer, waaraan deelneming verplicht 
is. Er is echter ook een verder gaande beperking mogelijk van hetgeen de ge-
meente zelf doet: deelneming aan een gemeenschappelijke regling die verder 
gaat dan het verplichte min imum van artikel 3 is in beginsel mogelijk. Het be-
paalde in artikel 1, eerste lid — er is in elke gemeente een gemeentelijke brand-
weer, behoudens indien ingevolge samenwerking met andere gemeenten een 
regeling ter zake tot stand gekomen is - houdt hiermee verband. Dat wil zeggen 
dat tegen handhaving van een bestaande volledige uitbesteding van de zorg 
voor de brandweer aan een buurgemeente vooralsnog geen bezwaar bestaat, 
waar de uitbestedende gemeenten een geringe omvang hebben. Deze situatie 
zal zich overigens, naar het zich laat aanzien, steeds minder voordoen, al naar-
mate de plannen tot een ingrijpende gemeentelijke herindeling te komen gestal-
te krijgen. Tegen een zekere uitbreiding van het wettelijk voorgeschreven taken-
pakket 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 de-
ze 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 rechtspersoon-
lijkheid bezittend lichaam worden gevormd (regionale brandweer) en moeten or-
ganen worden ingesteld, aan welke in ieder geval de in de wet genoemde taken 
moeten worden opgedragen. De regeling moet voorts bepalingen bevatten om-
trent onderlinge bijstand bij het bestrijden van brand en bij de hulpverlening bij 
ongevallen en rampen, alsmede omtrent de feitelijke leiding over de brandweer 
bij het optreden in groter verband. 

Een en ander sluit in sterke mate aan bij de regionalisatie volgens de lnterimre-
geling rijksbijdragen regionale brandweren; de belangrijkste afwijking betreft de 
omschrijving van het minimumtakenpakket, die is aangepast aan de nieuwe in-

Hoofdlijnen van de organisatie van de 
brandweer 

De gemeente 

Gemeenschappelijke regelingen 
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zichten omtrent hetgeen op bovengemeentelijke schaal zou moeten worden aan-
gepakt 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. 

Over de wijze waarop de totstandkoming van een stelsel van regionale brand-
weren zal kunnen worden bewerkstelligd, kan met een enkele opmerking worden 
volstaan. Provinciale staten dienen de gemeenten die de gemeenschappelijke re-
geling moeten aangaan, aan te wijzen; wordt aan die aanwijzing binnen de daar-
bij bepaalde termijn niet voldaan, dan vindt oplegging plaats door gedeputeerde 
staten. Indien de betrokken gemeenten in meer dan een provincie liggen, dan ge-
schieden 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 voorberei-
ding van een aanwijzing vindt overleg plaats met alle gemeentebesturen in de 
provincie. Tegen de aanwijzing door provinciale staten of de oplegging door ge-
deputeerde staten staat voor de gemeentebesturen beroep open op de Kroon; 
de Kroon zelf gaat tot deze maatregelen eerst over na de Raad van State, Afde-
ling voor de geschillen van bestuur, te hebben gehoord. 

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat het gekozen systeem van opleg-
ging van de gemeenschappelijke regelingen op een aantal punten afwijkt 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 regelingen zal worden bedekt zou 
het te ver voeren, de uitvoerige en ti jdrovende procedure van de artikelen 11 e.v. 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen die bovendien met het oog op op-
legging in incidentele gevallen zijn geschreven, onverkort te volgen. Het thans 
gekozen systeem sluit in sterke mate aan bij dat van de Woonwagenwet. 

Sterkte van het personeel en materieel Ging het in het voorafgaande in het bijzonder over de vorm van de organisatie, 
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 beschikken tenminste 
een optreden van een bepaalde, overal gelijke, kwaliteit kunnen waarborgen. De 
geldende Brandweerwet bevat echter geen bepalingen die het mogelijk maken 
dit niveau bindend voor te schrijven. Wel wordt reeds thans in het merendeel 
van de «organisatie- en beheersverordeningen» die ter uitvoering van artikel 1 
van de wet zijn vastgesteld, overeenkomstig de modelverordening van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten, 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 per-
soneelssterkte gemeentelijke brandweer» gevolgd. De enige mogelijkheid echter 
om de aanwezigheid van voldoende personeel en materieel werkelijk te beïn-
vloeden is op dit moment gelegen in het vereiste dat de gemeentelijke verorde-
ning de goedkeuring van gedeputeerde staten behoeft: volgens de jurispruden-
tie 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 aanvaard-
baar 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 bijstands-
verlening in regionaal en interregionaal verband en de zelfstandige plaats van de 
brandweer in oorlogstijd maken het, naast uiteraard de algemene eis dat een be-
paald peil wordt bereikt, noodzakelijk dat die mogelijkheid komtte bestaan. Het 
derde lid van artikel 1 voorziet hierin. 

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 algeme-
ne maatregel van bestuur voor het personeel van de gemeentelijke brandweer, 
de regionale brandweer en de inspectie voor het brandweerwezen regels gege-
ven kunnen worden ten aanzien van: 

- de eisen van aanstelling en bevordering; 
- de rangen; 
- de keuring en de controle op lichamelijke en geestelijke geschiktheid; 
- de kleding en de uitrusting. 

Personeel; het geven van regels bij 
algemene maatregel van bestuur 
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Evenals in artikel 1, derde lid, gaat het hier steeds om aspecten die uiteindelijk 
voor een goede behartiging van de brandweerzorg van groot belang zijn. Om de-
ze te bevorderen dient de «kwaliteit van de brandweerman», afhankelijk van zijn 
functie, overal van een bepaald niveau te zijn. Er is weloverwogen afgezien van 
de mogelijkheid om ook voor andere onderwerpen - deze zijn in overeenkomsti-
ge bepalingen in andere wetten (Politiewet, Wet op de noodwachten) wel opge-
nomen - algemene voorschriften vast te stellen; daarbij immers is veelal het 
scheppen van eenheid de eerste doelstelling en verhoging van de kwaliteit 
slechts een mogelijk gevolg (bij voorbeeld bezoldiging, aantal verlofdagen). Ove-
rigens moet er nog op gewezen worden dat vaststelling van uitvoeringsvoor-
schriften van artikel 14, eerste lid, in de praktijk geen spectaculaire gevolgen zal 
hebben, mede doordat aan diverse circulaires en richtlijnen 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 

Beschikbaar stellen van materiaal van 
rijkswege 

Gebruik van het extra-materieel in 
vredestijd 

Bijstand buiten de eigen 
regio/provincie 

De brandweer in oorlogstijd 

In de Nota Hulpverlening bij ongevallen en rampen is reeds aangekondigd dat 
het potentieel van de brandweer met het oog op de daarin voorgestelde gewij-
zigde plaats van de brandweer in oorlogstijd zowel in personeel als in materieel 
opzicht versterking zou behoeven. Die versterking zou nodig zijn om de brand-
weer in oorlogstijd voor wat betreft de repressieve brandweerzorg zelfstandig, 
dus anders dan thans nu zij in die situatie onderdeel van de organisatie bescher-
ming bevolking zou gaan uitmaken, te doen optreden. Van rijkswege zou in de 
daartoe nodige voorzieningen worden bijgedragen. Tijdens de parlementaire be-
handeling van de Nota hulpverlening is met deze gedachten algemeen inge-
stemd. De bepalingen van het ontwerp (7-11) die in verband hiermee zijn opge-
nomen strekken er in de eerste plaats toe aan te geven dat en op welke wijze in 
de noodzakelijke aanvullende voorzieningen zal worden voorzien (7). Het mate-
rieel zal door het Rijk aan de regionale brandweren ter beschikking worden 
gesteld, terwij l de dagelijkse besturen van de regionale brandweren dit materieel 
zullen beheren en onderhouden en er voor zullen zorgen dat het nodige perso-
neel beschikbaar is om het materieel te kunnen inzetten. Dit personeel behoeft 
uiteraard niet in dienst van de regio te zijn, maar kan zeer wel van de deelnemen-
de gemeenten afkomstig zijn, mits maar zeker is gesteld dat het personeel als het 
daartoe wordt opgeroepen buiten de regio zal optreden. De bijdrage van rijkswe-
ge zelf behoeft nauwelijks toelichting, waar het gaat om materieel dat voor dit-
zelfde doel zal worden gebruikt als het brandweermaterieel dat thans door het 
Rijk bij de BB-kringen is ondergebracht. Dat het materieel aan de regionale 
brandweren ter beschikking wordt gesteld en dat deze overigens voor de nodige 
voorzieningen zorg dragen houdt verband met de volgende overwegingen. Ten 
eerste is dat, voor wat betreft het nodige personeel, de gedachte dat de vorming 
van een afzonderlijke groep rijksbrandweerlieden die uitsluitend in oorlogstijd in 
actie zouden komen om diverse voor de hand liggende redenen vermeden moet 
worden. Ten minste even belangrijk evenwel is de overweging dat het ter 
beschikking gestelde materieel vanzelfsprekend niet alleen in oorlogstijd maar 
ook in vredestijd gebruikt moet (kunnen) worden en dat met het oog op dit ge-
bruik de regio's de «natuurlijke» plaats vormen om het materieel onder te bren-
gen. Het gebruik in vredesomstandigheden zal van tweeërlei aard zijn. In de eer-
ste plaats betreft dat de inzet door en binnen de betrokken regio ten behoeve van 
de aldaar te verrichten brandweertaak (artikel 7, derde lid); hierbij kan met name 
gedacht worden aan die situaties, die buiten het «normale risicobeeld» vallen. 
Daarnaast bevat artikel 8 een regeling op grond waarvan in die gevallen, dat 
ook middels toepassing van artikel 7, derde lid, en eventuele andere afspraken 
met bij voorbeeld andere regio's - afspraken op vrijwill ige basis zijn uiteraard 
mogelijk - onvoldoende personeel en materieel beschikbaar is, in bijstand kan 
worden voorzien. Hierbij is niet gedacht aan intraregionale bijstandsverlening. 
De gemeenschappelijke regeling, aangegaan op grond van artikel 3, moet daar-
voor immers bepalingen bevatten. Verzoeken van de Commissaris der Koningin, 
respectievelijk de Minister, krachtens artikel 8, betreffen derhalve interregionale, 
respectievelijk interprovinciale bijstandsverlening. 

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

In het voorgaande lag de nadruk op het gebruik van het materieel en de inzet 
van personeel in vredestijd. Dit neemt niet weg dat de reden waarom van rijks-
wege materieel aan de regionale brandweren ter beschikking wordt gesteld en 
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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 oor-
logshandelingen. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat deze verant-
woordeli jkheid, zoals reeds in de Nota Hulpverlening bij ongevallen en rampen is 
gesteld, zal worden gedragen binnen het geheel van de organisatie van de oor-
logsrampenbestrijding. 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 poten .ieel buiten 
de eigen regio c.q. provincie te laten optreden. Aangenomen moet worden dat 
met name tijdens oorlogshandelingen het aantal branden en de hevigheid ervan 
onvergelijkbaar veel groter zal zijn dan onder normale omstandigheden. Wil dan 

Uitbreiding van de verplichte bijstand een adequate bestrijding bevorderd worden, dan kan niet worden volstaan met 
mogelijk een interregionale 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-potentieel niet 
van toepassing is. Hierdoor zal de beslissing over de inzet van het brandweerpo-
tentieel 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 perso-
neel betreft bepaalt artikel 8 dat het verzoek om potentieel ter beschikking te stel-
len steeds tot de regionale brandweer zal moeten worden gericht. Het zou in de 
omstandigheden waar het hier om gaat te omslachtig zijn iedere individuele ge-
meente te benaderen. 

Het behoeft geen betoog dat bij het gebruik van de bevoegdheden van artikel 
9, eerste lid - meer nog dan bij het gebruik van die van artikel 8- terughoudend-
heid zal moeten worden betracht: niet alleen de persoonlijke gevolgen voor het 
brandweerpersoneel, maar ook de handhaving van een minimumniveau van vei-
ligheid in het gehele land, zullen zwaar meegewogen moeten worden. Om deze 
zelfde redenen, maar ook om een goede uitoefening van de bevoegdheden van 
artikel 9, eerste lid, mogelijk te doen zijn, zullen de regio's zich in oorlogstijd 
moeten beperken bij het vri jwil l ig verlenen van bijstand buiten hun gebied. Het 
tweede lid van artikel 9 biedt in verband daarmee de mogelijkheid regels te ge-
ven met betrekking tot die vrijwill ige bijstandsverlening. 

De rechtspositie Zoals in het begin van deze paragraaf vermeld is de doelstelling van artikel 7 in 
de eerste plaats deze dat de brandweer in oorlogstijd zelfstandig repressief moet 
kunnen optreden. Niet alleen op materieel, maar ook op personeel 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 uitvoeringsvoorschriften van de Wet bescherming bevolking en de Wet op de 
noodwachten wijzigingen worden aangebracht; de bepaling dat de brandweer in 
oorlogstijd deel uitmaakt van de noodwachten en wat daarmee verband houdt 
zal moeten vervallen. Voor één onderdeel van deze regeling zal echter een com-
pensatie moeten worden getroffen. Het zou onjuist zijn als het personeel van de 
brandweer, voor het optreden in oorlogstijd en het deelnemen aan oefeningen 
daarvoor, in rechtspositioneel opzicht er op zou achteruitgaan. Teneinde dit te 
vermijden zal ik bevorderen dat het brandweerpersoneel voor die omstandighe-
den bij algemene maatregel van bestuur (op grond van artikel 171 van de Wet op 
de noodwachten) zal zijn aangewezen als groep van personen, die in georgani-
seerd verband hulp verlenen. De bijzondere sociale voorzieningen van de Titels II 
en III van de Wet op de noodwachten zullen daardoor op hen van toepassing zijn. 
Een soortgelijke maatregel is ook reeds - in de wet ze l f - getroffen voor reserve-
personeel van rijks- en gemeentepolitie en - bij Koninklijk besluit - voor wat be-
treft Titel III voor bepaalde categorieën BZB-personeel. 

Ten slotte moet nog het volgende worden opgemerkt. Bevoegdheden als in de 
artikelen 8 en 9, eerste lid, aan de Commissaris en de Minister van Binnenlandse 
Zaken worden toegekend, kunnen uiteraard alleen dan goed worden uitgeoefend 
als daaraan een grondige voorbereiding is voorafgegaan. Artikel 10 geeft hun 
volledigheidshalve de opdracht in dit vlak de nodige maatregelen te treffen, 
waarbij gedacht kan worden aan het formeren van een provinciaal, c.q. landelijk 
coördinatieteam. Het organisatieoverzicht (artikel 6) zal voorts ongetwijfeld een 
onmisbare steun zijn (zie overigens de toelichting op dit artikel). Aan de hand van 
de gegevens, verstrekt door het overzicht, zal op provinciaal, respectievelijk lan-
delijk niveau, een procedure ontworpen kunnen worden, volgens welke in voor-
komende gevallen gewerkt zal worden. Een goede voorbereiding in dit vlak zal 
haar nut zeker afwerpen. 
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Paragraaf 5. Detaak van de brandweer 

De brandweerzorg 

Technische hulpverlening 

Uitbreiding van de wettelijke taak met 
een (klein) deel van de technische 
hulpverlening 

1 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». 

De traditionele taak van de brandweer betreft de brandweerzorg, dat wil zeg-
gen datgene watthans in de artikelen 174bis en 209, onder n, van de gemeente-
wet is omschreven als «het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het 
beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij 
brand en al hetgeen daarmee verband houdt». Een nieuw aspect van de taak van 
de brandweer wordt, zoals reeds gezegd, gevormd door de (voorbereiding op 
de) coördinatie bij de bestrijding van rampen in vredestijd. Dit taakonderdeel zal 
voortvloeien uit de Rampenwet en wordt, voor wat betreft de voorbereiding, op-
gedragen aan de regionale brandweer (artikel 3, tweede lid, 3°, onder c). Met 
«coördinatie» wordt gedoeld op technische coördinatie. Bestuurlijke coördinatie 
is een onderwerp dat in de Rampenwet geregeld wordt. 

Voorts treedt de brandweer reeds geruime tijd in nog steeds toenemende ma-
te op in nog een ander vlak dat buiten het traditionele taakveld valt en wel bij 
concrete gevaarssituatie die de inschakeling van technische hulpmiddelen ver-
eisen. Landelijk gezien bedraagt thans het aantal malen dat de brandweer voor 
deze «technische hulpverlening» uitrukt reeds ongeveer de helft van het totaal. 
Naar verwachting zal dit aandeel in de komende jaren tot ten minste 75% stijgen; 
het duidelijke 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 verdwijnen. 

De technische hulpverlening waarmee de brandweer zich over het algemeen 
bezighoudt is ruim als men de aard van de situaties waarin wordt opgetreden be-
ziet. In de eerste plaats beperkt de brandweer zich niet tot die gevallen waarin 
mensen of dieren in gevaar zijn, maar komt zij veelal ook in actie als goederen 
beschadigd of vernield dreigen te worden (bij voorbeeld bij storm). Ten tweede 
wordt in het algemeen het begrip gevaar zo opgevat dat niet alleen bij een direc-
te bedreiging van leven of gezondheid wordt opgetreden: ook bij voorbeeld als 
personen in een goed geventileerde lift vastzitten kan hulp worden geboden. An-
derzijds 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 ver-
der dan het wegnemen van de gevaarsbron, het opheffen van de bedreiging. Re-
paratie, herstel in de oude toestand vindt niet plaats. 

Anders dan waar het gaat om de behartiging van de brandweerzorg is er geen 
formeel wettelijk voorschrift dat activiteiten van de gemeenteli jke brandweer) 
op het terrein van de technische hulpverlening in het vooruitzicht stelt. Het optre-
den van de brandweer in dit vlak is meestal gebaseerd op een bepaling die zon-
der dat de wet dit eist is opgenomen in de gemeentelijk organisatie- en beheers-
verordening als bedoeld in artikel 1 van de Brandweerwet1. Voorts is het, even-
eens anders dan voor bij voorbeeld het blussen van brand, gebruikelijk dat voor 
verschillende vormen van technische hulpverlening een tegemoetkoming in de 
kosten wordt verlangd. Naar mijn mening dient het optreden van de brandweer 
in het kader van de technische hulpverlening in beginsel positief te worden ge-
waardeerd. Onmiskenbaar kan zo in een maatschappelijke behoefte worden 
voorzien; de praktijk heeft uitgewezen dat tijdig optreden door particulieren of 
andere overheidsdiensten veelal niet mogelijk is. Bovendien kunnen op deze wi j -
ze mankracht -d i t geldt met name voor beroepskoipsen - e n materieel, die, ge-
lukkig, zelden orionderbroken nodig zijn in verband met de uitoefening van de ei-
gelijke brandweerzorg, maar wel beschikbaar zijn, zinvol worden ingezet. Aan 
het feit dat de activiteiten van de brandweer die hier aan de orde zijn als waarde-
vol 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 hulpver-
lening zoals hiervoor omschreven tot de zorg van de overheid (het gemeentebe-
stuur) zou moeten verklaren (en voor de uitvoering inschakeling van de brand-
weer voorschrijven). De financiële gevolgen die daaraan verbonden zouden zijn 
zouden te zwaar wegen. Bovendien - dat is de voornaamste overweging - zijn de 
belangen die met de meeste vormen van technische hulpverlening worden ge-
diend niet zodanig dat de overheid hierin een taak moef zien. Er is echter één on-
derdeel van de technische hulpverlening waarvoor het vorenstaande niet geldt 
en waarmee thans bij de Brandweerwet reeds wel het taakgebied van de gemeen-
telijke brandweer zou moeten worden uitgebreid. Het gaat hierbij om wat in 
artikel 1, vierde lid, onder b, van het ontwerp wordt omschreven als «het be-
perken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en 
rampen anders dan bij brand». Naar mijn overtuiging is deze zaak wel van een 
zodanig belang dat de wetgever in overheidsbemoeienis daarmee dient te voor-
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zien. Niet onbelangrijk, maar allerminst doorslaggevend is in dit verband dat dit 
element van de technische hulpverleningsactiviteiten van de brandweer veel 
meer kwalitatief dan kwantitatief van belang is; niet veel meer dan een tiende ge-
deelte van die activiteiten zal onder de noemer van de zojuist genoemde bepa-
ling vallen, zodat de financiële en organisatorische consequenties gering of zelfs 
afwezig zullen zijn. In de meeste gemeenten zal het reeds in verband met de 
brandweerzorg aanwezige personeel en materieel voldoende blijken te zijn. 
Daarbij komt dat de overgrote meerderheid voor het thans wettelijk verpl ichtte 
stellen gedeelte van de hulpverlening geen rechten heft; het wegvallen van de 
mogelijkheid tot die heffing zal daarom in het algemeen geen financiële achter-
uitgang voor hen inhouden. 

Hoewel de nieuwe bepaling niet noodzakelijk is om de brandweer de beoogde 
centrale plaats bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen toe te kennen en 
dit ook niet aanduidt, sluit de bewoording daarbij wel goed aan. Voor zover ech-
ter aan die kernfunctie in de wet nog nader inhoud zal moeten worden gegeven, 
zal dit niet in de Brandweerwet moeten gebeuren; aan dit element zal bij de 
(voorbereiding van de) Rampenwet aandacht worden besteed. Een hoofddoel-
stelling van de Brandweerwet is te bevorderen dat er een brandweer zal zijn die 
deze kernfunctie kan uitvoeren. 

Verhouding tot andere diensten en Ten einde misverstanden te vermijden wordt er voorts nog met nadruk op ge-
particulieren wezen dat niet beoogd wordt het in de voorgestelde bepaling omschreven werk-

terrein voor de brandweer te monopoliseren; niet alleen door het achterwege la-
ten van het l idwoord voor het woord «werkzaamheden» in de aanhef, maar ook 
door de formulering van de bepaling zelf is getracht aan te geven dat met de taak 
en functie die andere diensten - politie, BB, ambulance etc. - , al dan niet op grond 
van de wet, vervullen rekening gehouden moet worden. Ook is getracht de nood-
zaak tot concurrentie met particuliere bedrijven ui t te sluiten. Zo houdt de term 
«het beperken en bestrijden van gevaar» in dat de brandweer slechts datgene 
wat een directe bedreiging inhoudt, zal moeten aanpakken en zich dus bij voor-
beeld niet met de afvoer van gewonden zal bezighouden; het woordje «bij (onge-
vallen)» sluit bijv. in de meeste gevallen de verplichting uit om een autowrak 
te verwijderen, nadat de inzittenden daaruit zijn gehaald; met «bij ongevallen en 
rampen» wordt onder meer beoogd de aanhouding van een overvaller u i t te zon-
deren. Het zal, tenslotte, met name gezien het vorenstaande, duidelijk zijn dat er 

De naam «brandweer» geen reden is om zoals wel is gesuggereerd, de naam «brandweer» te wijzigen in 
bij voorbeeld «(algemene) hulpverleningsdienst». Ook die vlag zou de lading 
niet dekken. Bovendien dient naar mijn mening in het algemeen de nodige voor-
zichtigheid betracht te worden met het loslaten van een dergelijk reeds eeuwen 
bestaand en goed-ingeburgerd begrip. 

Paragraaf 6. Kosten en financiering 

Uitvoering van een aantal bepalingen van de nieuwe Brandweerwet zal voor 
de verschillende bestuurslagen kosten met zich kunnen meebrengen. Hierna 
wordt op de mogelijke financiële gevolgen van elk van die bepalingen en op de 
voorgenomen dekking ervan ingegaan. 

Artikel 1, derde lid De voorschriften welke bij algemene maatregel van bestuur over de perso-
Personeels- en materieelssterkte neelsstrerkte kunnen worden gegeven zullen, indien men het volgens de meest 

recente inzichten gewenste niveau wi l bereiken, een kostenverhoging met zich 
brengen en wel door de dan noodzakelijke uitbreiding van het beroepspersoneel 
in de gemeenten vanaf 50 000 inwoners met ca. 300 man; op jaarbasis (volgens 
gegevens van 1978) zou dat circa f 18 min. kosten. 

De bijzondere eisen die de artikelen 7-9 aan de regio's en dus indirect aan de 
gemeenten stellen, gaan de belangen van elke afzonderlijke gemeente te bo-
ven. Het is daarom niet redelijk dat de extra kosten (in casu kosten van perso-
neelsuitbreiding) geheel voor rekening van de desbetreffende gemeenten zou-
den komen. Een vergoeding van rijkszijde is derhalve gerechtvaardigd. 

De noodzakelijke uitbreiding van het beroepspersoneel zal geschieden in twee 
etappes, namelijk 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 verhoging van de uitkering uit 
het Gemeentefonds een tegemoetkoming in de kosten van de personeelsuit-
breiding ontvangen. Daartoe zal middels extra dotaties van het Rijk het Gemeen-
tefonds structureel worden gevoed met f 9 min. met ingang van het jaar 1982 en 
f 9 min. met ingang van het uitkeringsjaar 1983 (volgens gegevens van 1978). 
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Artikel 1, vierde lid 
Taakuitbreiding 

Artikel 3 
Regionalisatie 

Artikelen 7-9 
Beschikbaar stellen van materieel van 
rijkswege 

De met deze maatregel samenhangende verdeeltechnische aspecten worden in-
middels onderzocht. 

De voorschriften welke over de materieelssterkte kunnen worden gegeven zul-
len naar verwachting nauwelijks kosten met zich meebrengen voor de gemeen-
ten. De reden hiervan is dat de sterkte van het materieel in het algemeen vol-
doende is. Het streven is voorts het moment van aanschaf van materieel dat in 
overeenstemming is met de laatste inzichten, te laten samenvallen met het ti jd-
stip van de periodieke vervanging van het in gebruik zijnde materieel. 

In paragraaf 5 van dit onderdeel van de toelichting is geargumenteerd waar-
om het gewenst is de wettelijke taak van de brandweer uit te breiden met een on-
derdeel van de technische hulpverlening dat weliswaar kwalitatief van belang is, 
maar kwantitatief gering is. Er is op gewezen dat niet veel meer dan een tiende 
gedeelte van de technische hulpverleningsactiviteiten onder de noemer van deze 
bepaling zal vallen, zodat met name financiële consequenties gering of zelfs af-
wezig zullen zijn. In de meeste gemeenten zal het reeds in verband met de brand-
weerzorg aanwezige personeel en materieel immers voldoende blijken te zijn. 
Waar de overgrote meerderheid van de gemeenten voor het deel van de hulpver-
lening, dat thans wettelijk verplicht wordt gesteld, geen rechten heft, zal het weg-
vallen van de mogelijkheid tot zo'n heffing bovendien praktisch geen financiële 
achteruitgang voor die gemeenten inhouden. 

Voor de regionalisatie - tot dusver van rijkswege bevorderd door de lnterimre-
geling rijksbijdragen regionale brandweren - komt een andere wijze van finan-
ciering: de Interimregeling zal worden vervangen door een voorziening in het 
vlakVan de algemene uitkering aan de gemeenten. Over de problematiek van de 
overgang van het systeem van de Interimregeling naar financiering uit de alge-
mene uitkering wordt advies gevraagd aan de Raad voor de gemeentefinanciën. 
De kosten die de gemeenten ook thans reeds maken voor de regionalisatie (naar 
raming uiteindelijk f 11 min.) moeten worden bestreden uit de eigen middelen 
van de gemeenten. De wijze waarop de gemeenten deze kosten onderling verde-
len wordt, zoals gebruikelijk aan hen overgelaten. 

De brandweer zal voor wat betreft de repressieve brandweerzorg in oorlogs-
tijd zelfstandig gaan optreden en dus geen onderdeel meer zijn van de Organi-
satie bescherming bevolking. Dit betekent dat het brandweermaterieel dat thans 
door het Rijk bij de BB-kringen is ondergebracht aan de regionale brandweren ter 
beschikking zal worden gesteld. 

Uiteraard brengt deze verschuiving van het materieel geen nieuwe kosten met 
zich mee. De kosten die met de aanschaf en vervanging van dit groepsmaterieel 
samenhangen zullen ten laste van de begrotingspost civiele verdediging blijven 
komen. Wel zullen de regionale brandweren die de beschikking zullen krijgen 
over genoemd materieel, kosten maken voor het beheer en de bemanning ervan 
en voor het op verzoek van de Commissaris der Koningin, respectievelijk de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken ter beschikking stellen van het materieel voor bij-
stand buiten de regio of de provincie. Deze kosten zullen te zeer uiteenlopen om 
de tegemoetkoming daarin in de algemene uitkering aan de gemeenten te ver-
werken; bovendien gaat het hier om verplichtingen die rechtstreeks op de regio-
nale brandweren zelf rusten. In verband hiermee bepaalt artikel 11 dat in de be-
doelde kosten alsmede in de naar verwachting ook sterk uiteenlopende kosten 
die voor de gemeenten rechtstreeks uit de toepassing van het (ruimere) artikel 
9, eerste l id, kunnen voortvloeien, volgens bij algemene maatregel van bestuur 
te stellen regels uit 's Rijks kas een bijdrage wordt verleend. Op grond van de 
Wet bijdragen bescherming bevolking en verplaatsing bevolking 1961 bestaat 
thans een regeling die voorziet in tegemoetkoming in overeenkomstige kosten 
die nu door de BB-kringen worden gemaakt. Gezien deze omstandigheden zal 
hier met een verschuiving van begrotingsposten binnen de budgetten beschik-
baar voor de civiele verdediging kunnen worden volstaan. 

Artikel 10 
Voorbereidende maatregelen 

Het valt niet te verwachten dat de Minister van Binnenlandse Zaken, c.q. de 
Commissaris der Koningin kosten zal behoeven te maken voor het treffen van 
voorbereidende maatregelen ten behoeve van de uitoefening van de bevoegd-
heden bedoeld in de artikelen 8 en 9. Zowel de Minister als de Commissaris der 
Koningin zullen gebruik kunnen maken van het apparaat dat hun ter beschikking 
staat. 
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Naar het zich laat aanzien zullen de regels die bij algemene maatregel van be-
stuur gegeven kunnen worden voor het personeel van de brandweer geen finan-
ciële gevolgen met zich brengen. De mogelijkheid van regelgeving die door deze 
bepaling geboden wordt is uitsluitend bedoeld voor het scheppen van eenheid 
en het bevorderen van de herkenbaarheid van het brandweerpersoneel, noodza-
kelijk in verband met het werken in groter verband. Als toch, bij voorbeeld door-
dat aanschaffing van andere kleding of uitrusting nodig zou worden, kosten zou-
den ontstaan, zullen deze worden geneutraliseerd door het moment van die aan-
schaffing te laten samenvallen met het ti jdstip van periodieke vervanging. 

Paragraaf 7. Bedrijfsbrandweren 

De Brandweerraad in 1961 In een rapport van de Brandweerraad uit 19612 wordt onder meer het volgende 
opgemerkt: «Met betrekking tot de repressieve brandbestrijding houdt dit even-
wel niet in, dat het overheidsapparaat tegen elke calamiteit moet zijn opgewas-
sen. De Raad meent te moeten stellen dat naar redelijkheid van een gemeente 
niet meer verlangd kan worden dan dat de organisatie is afgestemd op het brand-
risico dat de gemeente in het algemeen bedreigt. Het brandrisico (van bepaalde 
bedrijven bij voorbeeld.) dat daarboven uitgaat, zal door de belanghebbende, 
eventueel door het nemen van bijzondere maatregelen of het treffen van extra 
voorzieningen, moeten worden gedragen». Dezelfde gedachte, maar dan op het 
ruimere vlak van de hulpverlening bij ongevallen en rampen, ligt ten grondslag 
aan de passage in de Nota Hulpverlening waarin wordt gesteld: «Het is vanzelf-
sprekend dat het gewestbestuur zich hierbij (d.i. het vaststellen van een geweste-
lijk organisatieplan) nimmer zal mogen laten leiden door de grootst mogelijke 
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 aan-
zien 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 gebeurtenissen waarvan 
thans redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat iedere afzonderlijke gemeen-
te daarbij doeltreffend kan optreden; vergroting van de bestrijdingsmogelijkhe-
den is immers een belangrijke doelstelling van de regionale brandweer en (inter)-
regionale bijstand. De grenzen nu, waar het hier om gaat, worden naar mijn me-
ning door drie aspecten, die deels hiervoor al zijn aangeduid, bepaald. In de eer-
ste plaats is dat de onmogelijkheid om ook op de ergste gebeurtenis geheel 
voorbereid te zijn; dit is zowel theoretisch - de omvang van die gebeurtenis is te-
voren onbekend - als praktisch - de organisatie zou voor een belangrijk deel 
moeten bestaan uit eenheden die zelden of nooit behoeven te worden ingezet-
ondoenlijk. Ten tweede is van belang het feit dat de overheidsbrandweer een be-
paalde ti jd nodig heeft om de plaats van de brand of het ongeval te bereiken. De-
ze factor wordt uiteraard van meer gewicht naarmate de omvang van de brand 
toeneemt: als (inter)regionale bijstand nodig is moeten grotere afstanden wor-
den afgelegd. Ten slotte speelt dan de overweging een rol, dat daar waar (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 voren-
staande acht ik het redelijk èn noodzakelijk dat door inrichtingen, die in geval van 
brand of ongevallen bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de openbare veilig-
heid, over een bedrijfsbrandweer kan worden beschikt. Artikel 13 van dit wets-
ontwerp beoogt de mogelijkheid te openen om terzake 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 opleiding van bedrijfsbrandweren in bijzondere in-
richtingen3. De raad is blijkens zijn advies van mening dat «het alleszins aanbeve-
ling verdient te bevorderen - en dit op zo kort mogelijke termijn - dat het instel-
len van een bedrijfsbrandweer voor daarvoor in aanmerking komende inrichtin-
gen wettelijk verplicht kan worden gesteld en tevens dat daaraan eisen kunnen 
worden 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 aanzien 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 hoeveelhe-

Artikel 14, eerste lid 
Regels met betrekking tot het 
personeel 

Grenzen aan wat van de overheid kan 
worden verwacht 

De Brandweerraad in 1978 

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. 
3 Brief van de Minister van Binnenlandse Za-
ken van 4 februari 1976; advies van de Brand-
weerraad van 15 maart 1978, nr. U1100. 
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den in voorraad hebben, hetzij als afgewerkt produkt, hetzij als grondstof voor de 
fabricage van produkten. Voorts die inrichtingen waarbij een stagnatie in of on-
geval bij de procesgang - of van een bepaald onderdeel daarvan - zodanige ge-
volgen kan hebben dat daardoor ernstig gevaar ontstaat voor mens en/of mil ieu, 
hetzij binnen hetzij buiten de inrichting». De regeling die bij en krachtens artikel 
13 zal (kunnen) worden gegeven stemt niet in alle opzichten overeen met het-
geen door de Brandweerraad is geadviseerd. Voorgesteld wordt - het is al aange-
geven - om een bedrijfsbrandweer te kunnen voorschrijven voor die inrichtingen 
die in geval van brand of ongevallen bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de 
openbare veil igheid; bij algemene maatregel van bestuur zal dit criterium moe-
ten worden uitgewerkt. De groep bedrijven waarom het gaat, zal dus beperkter 
zijn dan door de Brandweerraad is geadviseerd. Dit hangt samen met het uit-
gangspunt dat het moet gaan om die gevallen waarin aanvullende voorzienin-
gen in het repressieve vlak ten opzichte van de overheidsbrandweer nodig zijn; 
alleen daar waar de Brandweerwet de brandweer als de uitvoerende (over-
heids-)instantie bij uitstek aanwijst, behoort die wet de mogelijkheid te scheppen 
aanvulling van particulieren te eisen. 

De hoofdlijnen van de voorgestelde De voorgestelde regeling kan als volgt worden samengevat. Het hoofd of de 
regeling bestuurder van een door gedeputeerde staten aangewezen inrichting - bij die 

aanwijzing is het college gebonden aan de zojuist aangeduide grenzen - is ver-
plicht te zorgen dat in die inrichting kan worden beschikt over een bedrijfsbrand-
weer, die voldoet aan de bij die aanwijzing gestelde eisen inzake personeel en 
materieel; bij algemene maatregel van bestuur (opgrond van het tweede lid) zal 
nader worden bepaald welke deze laatste eisen kunnen zijn. De aanwijzingsbe-
voegdheid is aan het college van gedeputeerde staten gegeven, in de eerste 
plaats omdat zo bij het gebruiken van deze bevoegdheid de eenheid, die ook 
door de algemene maatregel van bestuur van het tweede lid zal worden bevor-
derd, vergroot zal worden. In de tweede plaats wordt aangesloten bij de rol die 
gedeputeerde staten op het gebied van de verlening van de hinderwetvergun-
ning spelen. Voor inrichtingen die een vergunning op grond van de Wet inzake 
de luchtverontreiniging behoeven is het college van gedeputeerde staten im-
mers de instantie die de bevoegdheid heeft de hinderwetvergunning te verlenen. 
Juist in die categorie 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 bedacht worden dat zich in lang niet alle gemeenten inrichtingen zullen be-
vinden die voor aanwijzing in aanmerking komen. Ten slotte moet zelfs ook maar 
de schijn vermeden worden dat de belangen van overigens vergelijkbare bedrij-
ven in verschillende gemeenten verschillend gewogen zouden worden. 

Het is wel van groot belang dat gedeputeerde staten, voordat zij tot aanwijzing 
van een inrichting overgaan, overleg plegen met het bestuur van de betrokken 
gemeente, dat bij uitstek bekend is met de gevaarssituaties in de gemeente. Een 
dergelijk overleg is daarom bij de wet voorgeschreven. De rol van de gemeente 
is daarmee niet uitgespeeld. Het derde lid van artikel 13 biedt het gemeentebe-
stuur de mogelijkheid gedeputeerde staten te verzoeken tot aanwijzing van een 
inrichting over te gaan. 

Gedeputeerde staten zullen ook andere belanghebbenden of deskundigen bij 
het gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid betrekken. Voorgeschreven is dat zij 
het advies inwinnen van de districtsinspecteur c.q. hoofdinspecteur voor het 
brandweerwezen, het districtshoofd van de arbeidsinspectie en de regionale in-
specteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het 
milieu. De relatie met het districtshoofd van de arbeidsinspectie zal daarbij bijzon-
dere aandacht moeten krijgen. Zoals in de Veiligheidswet 1934 (in de toekomst 
de Arbeidsomstandighedenwet) procedurele waarborgen worden geschapen 
voor de inschakeling van de inspectie voor het brandweerwezen voor brand-
weertechnische aspecten bij bedrijven die een veiligheidsrapport of een «nood-
plan» op grond van de Veiligheidswet moeten opstellen, zo zal de arbeidsinspec-
tie moeten worden betrokken bij de voorbereiding van aanwijzingen op grond 
van artikel 13. Dit geldt evenzeer voor de regionale inspecteur van de volksge-
zondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het mil ieu, die het bevoegd 
gezag adviseert onder andere bij de uitvoering van de Hinderwet en de Wet inza-
ke de luchtverontreiniging. Het inschakelen van genoemde inspecteurs is nodig 
omdat de inwendige en uitwendige brandveiligheid nauw samenhangen, zodat 
een aanwijzing op grond van artikel 13 dikwijls dezelfde bedrijven zal betreffen 
die ook op grond van bovengenoemde wetten bijzondere voorzieningen moeten 
treffen. Ten slotte is voorgeschreven dat gedeputeerde staten het hoofd of de be-
stuurder van de inrichting horen, voordat zij besluiten tot aanwijzing over te 
gaan. 
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De bij algemene maatregel van bestuur te geven nadere regels over de wijze 
van totstandkoming van een aanwijzing zullen onder meer moeten voorzien in 
een procedureregeling, ten einde het overleg dat aan de aanwijzing vooraf moet 
gaan te structureren. Het spreekt vanzelf dat over het ontwerp van een algemene 
maatregel van bestuur als in het tweede lid bedoeld beraad zal plaatsvinden met 
alle betrokken departementen. Niet zonder belang is voorts dat niet meer kan 
worden geëist dan dat door de inrichting over een bedrijfsbrandweer kan wor-
den beschikt. Het zal dus niet zonder meer nodig zijn dat elke aangewezen inrich-
ting een eigen bedrijfsbrandweer opricht en in stand houdt; in bepaalde gevallen 
zal kunnen worden volstaan met een voor verschillende inrichtingen gezamenlijk 
in het leven geroepen brandweer, mits deze maar, indien nodig, kan worden in-
gezet. De regeling omvat vervolgens de verplichting jaarlijks een overzicht van 
de werkelijke sterkte van de bedrijfsbrandweer 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 wettelijke voor 
schriften worden vereenvoudigd; de betrokken besturen hebben belang bij het 
overzicht, om een zo volledig mogelijk inzicht te kunnen krijgen van het totale po-
tentieel dat bij bepaalde calamiteiten beschikbaar zal zijn. 

Het sluitstuk wordt gevormd door de bepaling dat het hoofd of de bestuurder 
van een aangewezen inrichting er zorg voor moet dragen dat het personeel van 
de bedrijfsbrandweer ter zake van het optreden ter bestrijding van brand of ge-
vaar anderszins binnen de inrichting de aanwijzingen opvolgt van degene die op 
grond van een wettelijk voorschrift met de feitelijke leiding van die bestrijding is 
belast. Het is duidelijk dat zonder de mogelijkheid om de bedrijfsbrandweer van 
overheidswege daadwerkelijk in te schakelen de verplichting om over zo'n 
brandweer te beschikken veel van haar betekenis zou verliezen. De zojuist ge-
noemde bepaling heeft de strekking hieraan in zekere mate tegemoet te komen. 
In zekere mate, want de aanwijzingen die op grond daarvan gegeven zullen wor-
den zijn uitdrukkelijk beperkt tot het optreden, dat noodzakelijk is ter bestrijding 
van brand of van gevaar anderszins binnen de inrichting. Anders dan door de 
Brandweerraad in zijn eerder aangehaald advies als vanzelfsprekend is aageno-
men, is afgezien van een verplichte inzet van de bedrijfsbrandweer bij bestrijding 
van brand die zich niet in de inrichting voordoet, ook als die brand zijn oorsprong 
heeft binnen de betrokken inrichting. De consequenties die een - terecht voor die 
gevallen door de raad bepleite - aansprakelijkheidsregeling zou kunnen hebben, 
wegen naar mijn mening niet op tegen het nut van een vrijwel onbeperkte in-
schakeling. Bovendien zal de noodzaak veelal ontbreken: waar het gaat om een 
inrichting waarin de kans op het ontstaan van een zeer ernstige brand aanwezig 
is, zal die inrichting zelf dikwijls reeds over een bedrijfsbrandweer beschikken, 
terwij l , als men de verplichting om buiten de eigen inrichting op te treden zou 
wil len beperken tot die gevallen dat de brand binnen de eigen inrichting is ont-
staan, kan worden tegengeworpen 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 bedrijfsbrandweer buiten de eigen inrichting om een cala-
mitei t te bestrijden toch nodig zou zijn, deze brandweer zich veelal vri jwil l ig daar-
voor zal aanmelden. 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 
wettelijke 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 aanwezig 
zijn. Voor wat betreft dit laatste kan geheel worden aangesloten bij hetgeen de 
Brandweerraad in zijn advies heeft opgemerkt: «Het is de Raad gebleken dat 
reeds op grond van het bepaalde in een aantal wetten de aanwezigheid van een 
bedrijfsbrandweer verplicht kan worden gesteld, onder andere in of krachtens de 
Veiligheidswet, de Mijnwet en de Luchtvaartwet. Ook is het de Raad bekend dat 
in enkele gevallen aan bedrijven de verplichting is opgelegd een bedrijfsbrand-
weer te formeren als voorwaarde voor een te verlenen hinderwetvergunning, 
waarbij evenwel de vraag kan worden gesteld of dit juridisch gezien, terecht is 
geschied. Daarbij kan echter worden opgemerkt dat de doelstellingen van derge-
lijke bedrijfsbrandweren van veel beperkter aard zijn dan van de bedrijfsbrand-
weren welke in bovengenoemde brief van 4 februari 1976 worden bedoeld. Naar 
het oordeel van de Raad behoeft het geen beletsel te vormen om aan een bedrijf 
dat op grond van één van de genoemde wetten de verplichting heeft tot het heb-
ben van een bedrijfsbrandweer, op grond van andere overwegingen en krach-
tens een andere wet nogmaals een dergelijke verplichting op te leggen. In de 
praktijk zal dit dan dezelfde bedrijfsbrandweer zijn, welke dan echter wel aan de 
eventuele nieuw gestelde eisen zal moeten worden aangepast.» 
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Aan deze overwegingen van de Raad wordt toegevoegd dat aanwijzing van 
luchtvaartterreinen als inrichtingen die over een bedrijfsbrandweer moeten be-
schikken niet in de rede ligt. Overigens stellen internationale regelingen hier al 
vergaande eisen (Regeling Toezicht Luchtvaart). 

Vrijwill ig opgerichte 
bedrijf sbrandweren 

Bedrijfszelfbescherming 

Geringe praktische consequenties van 
een aanwijzing 

ARTIKELEN 

Onderdeel A 

Artikel 1 

Het tweede lid is geënt op artikel 1, eerste lid, van de geldende Brandweerwet, 
maar wijkt daarvan in twee opzichten af. Op de eerste wijziging - uitbreiding van 
de te regelen onderwerpen met de taak van de brandweer — is al in paragraaf 2 
ingegaan. Daarnaast wordt de verplichting om algemene regelen vast te stellen 
gewijzigd in de opdracht de in de bepaling genoemde onderwerpen bij verorde-
ning te regelen. Het gaat daarbij niet om een essentieel onderscheid, maar veel-
eer om een andere nuancering: is thans een zeer ver gaande delegatie aan het 
college van burgemeester en wethouder mogelijk en ook gebruikelijk, de voorge-
stelde redactie verplicht de gemeenteraad om tenminste de hoofdpunten zelf bij 
verordening te regelen. Ik acht het van belang ook op deze wijze de betekenis van 
een goed georganiseerde brandweer te benadrukken. 

Artikel 2 

Dit artikel houdt een vereenvoudiging in ten opzichte van het systeem dat 
thans in de Brandweerwet is neergelegd (artikel 1, tweede en derde lid, en artikel 
2). Gedeputeerde staten zijn als instantie die hier in de eerste plaats een taak 
heeft gehandhaafd; er is alle reden om van de bij deze colleges verzamelde erva-
ring gebruik te blijven maken. 

De bevoegdheid voor gedeputeerde staten om vrijstelling te verlenen van de 
verplichting een verordening als bedoeld in artikel 1, tweede lid, vast te stellen -
de geldende Brandweerwet kent een overeenkomstige mogelijkheid thans in ar-
tikel 1, tweede lid — zal vervallen. Bij het nieuwe systeem van de artikelen 1 en 3 is 
hiervoor geen plaats meer. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat in ge-
val van toepassing van het derde lid artikel 235 van de gemeentewet uiteraard 
niet van overeenkomstige toepassing is. 

Artikel 3 

De omschrijving van de inhoud van de gemeenschappelijke regeling, zoals 
weergegeven in het tweede en derde lid, spreekt grotendeels voor zichzelf. Ge-
tracht is in het tweede lid die werkzaamheden op te nemen, waarvan een uitvoe-
ring op bovengemeentelijke schaal alleen al om praktische redenen voor de 

Naast de wettelijk verplichte bedrijfsbrandweren zijn er ook tal van bedrijven 
die vri jwil l ig over een dergelijke organisatie beschikken. Hieraan kunnen econo-
mische (instandhouding van het bedrijf, reductie op verzekeringspremies), maar 
ook andere overwegingen (beveiliging van de werknemers etc.) ten grondslag 
liggen. Voorts hebben vele bedrijven (op grond van de Wet bescherming bevol-
king) een bedrijfszelfbeschermingsorganisatie met onder meer een brandweer-
ploeg, die, hoewel in het leven geroepen met het oog op de inwendige veiligheid 
in oorlogsomstandigheden, ook nu bij calamiteiten binnen het bedrijf hulp kan 
bieden. In ieder geval staat vast dat zeer veel van de inrichtingen waar het hier 
om gaat reeds thans over een bedrijfsbrandweer beschikken. Met name bij die 
bedrijven die voor aanwijzing op grond van het voorgestelde artikel 13 in aan-
merking komen zal dit vrijwel zonder uitzondering het geval zijn. Ook een goede 
samenwerking met de overheidsbrandweer - deze kan bij voorbeeld blijken uit 
het gezamenlijk opstellen van «aanvalsplannen» - zal daar vaak al plaatsvinden. 

Zonder overdrijving kan op grond van het vorenstaande gesteld worden dat de 
praktische consequenties van een aanwijzing in de zin van artikel 13 voor de be-
trokken bedrijven gering zullen zijn. De mogelijkheid dat zo'n aanwijzing de op-
bouw van een geheel nieuwe bedrijfsbrandweer zal inhouden lijkt zeer klein. Zij 
zal, zo meen ik, slechts (kunnen) leiden tot een zekere aanpassing van wat er al 
is: personeel en materieel zullen kwalitatief en kwantitiatief aan de bij de aanwij-
zing gestelde eisen moeten voldoen. 
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hand ligt. Mede hierom meen ik dat voor vri jwel alle onderwerpen - anders ligt 
dit uiteraard met name met betrekking tot de alarmcentrale, die er eenvoudigweg 
moet zijn - kan worden volstaan met een globale omschrijving van de op te dra-
gen taken. Aangenomen moet worden dat de deelnemende gemeenten zelf in 
eerste instantie goed zullen en kunnen beoordelen in hoeverre een aanpak op re-
gionaal niveau is aangewezen. Voor wat betreft het gemeenschappelijk materi-
eel 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 bij-
stand gaat het om een essentieel kenmerk van de voorgestelde regeling inzake 
de regionale brandweer. Essentieel niet alleen omdat hiermee de belangrijkste 
functie van de gemeenschappelijke regeling wordt aangeduid, maar niet minder 
ook omdat op deze wijze - indirect - handhaving van de gemeentelijke brand-
weerkorpsen als uitgangspunt wordt genomen, in ieder geval samenvoeging 
daarvan tot een regionaal brandweerkorps geenszins als doelstelling wordt aan-
gehouden. 

De laaste zinsnede van artikel 3, derde l id, betreft de feitelijke leiding, het com-
mando over de brandweer bij het optreden in groter verband, dat wil zeggen zo-
wel bij de bestrijding van een brand die inzet van verschillende korpsen vereist, 
als bij de bestrijding van andere calamiteiten, die ook de inzet van diensten van 
een andere discipline vraagt. Het voorschrift dat de gemeenschappelijke regeling 
ter zake bepalingen bevat, betekent uiteraard niet dat in alle voorkomende geval-
len 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 nadere functionaris -
dit zou de comandant van de regionale brandweer of de commandant van de 
brandweer van de «centrumgemeente» kunnen zijn - t e doen overgaan. Wellicht 
ten overvloede wordt nog opgemerkt dat «de leiding van de brandweer» onder-
scheiden 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 an-
der worden opgedragen; de tussenzin «, behoudens de gewone dienstregeling, 
door plaatselijke verordeningen voorgeschreven» - dit gebeurt thans in de zoge-
naamde organisatie- en beheersverordening van artikel 1, eerste l id, van de 
Brandweerwet - wijst hierop. Wel kan deze tussenzin, die ook reeds thans als 
overbodig kan worden beschouwd, beter komen te vervallen, nu naast een 
gemeentelijke verordening ook een gemeenschappelijke regeling bijzondere be-
palingen 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 Brand-
weerwet. 

Artikel 6 

Het organisatieoverzicht dient gezien te worden in samenhang met hetgeen is 
bepaald in de artikelen 7 en 10; deze bepalingen zijn reeds in het algemeen 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 ar-
tikelen 7-10 zijn opgedragen. 

Zoals uit het eerste lid van artikel 6 blijkt zal voor opstelling van het plan naar 
verwachting met een inventarisatie van reeds bekende gegevens worden vol-
staan. Voor onderdeel b spreekt dit geheel vanzelf, terwijl ten aanzien van onder-
deel a, dat met name ziet op de rangschikking, de indeling van de brandweereen-
heden 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. 

Artikelen 7-11 

Vooreen toelichting op deze artikelen wordt verwezen naar paragraaf 4 van 
het algemeen deel van de toelichting. 
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Artikel 12 

Het eerste lid komt vrijwel overeen met het geldende artikel 174 bis van de ge-
meentewet; slechts de introductie in de wet van de benaming «brandbeveili-
gingsverordening» is nieuw. De redenen om een en ander thans in de Brand-
weerwet vast te leggen zijn reeds in paragraaf 2 van het algemeen deel van de 
toelichting aangegeven. Liet de totstandkoming van gemeentelijke brandbeveili-
gingsbepalingen na de invoeging van artikel 174bis in de gemeentewet nogal 
wat te wensen over, met name na het verschijnen - in juni 1972 - van het «model 
voor de brandbeveiligingsverordening als bedoeld in artikel 174 bis van de ge-
meentewet» bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn zowel in kwanti-
tatief als in kwalitatief opzicht belangrijke verbeteringen opgetreden. Het VNG-
model, dat door de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken aan de ge-
meentebesturen werd aanbevolen (Circulaire van 21 augustus 1972, no. 
EB72/U1531) is in een groot aantal gemeenten - vri jwel - overgenomen. In ver-
band 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 technische ontwikkeling no-
dig zou zijn, opneming of wijziging van bepaalde voorschriften verplicht te stel-
len. Voor wat betreft de eenheid is dit noodzakelijk om te vermijden dat het per-
soneel van de brandweer, dat door de regionalisatie geregeld buiten de eigen 
gemeente zal optreden, daarbij met steeds weer andere voorschriften voor gelij-
ke situaties te maken zou hebben. Snelle aanpassing aan de technische ontwik-
keling kan het beste worden gewaarborgd als ook initiatief tot die aanpassing ge-
nomen kan worden op landelijk niveau, in casu door de Minister van Binnenland-
se Zaken, die hiervoor over de nodige specifieke deskundigheid (de inspectie 
voor het brandweerwezen) kan beschikken. Artikel 12, tweede en derde lid, nou-
den met een en ander verband. Het zal geen betoog behoeven dat van de be-
voegdheid van het tweede lid eerst na uitvoerig overleg met betrokkenen ge-
bruik zal worden gemaakt. Daarbij mag, evenals bij de voorbereiding van alge-
mene maatregelen van bestuur gebaseerd op artikel 17, de inbreng van het Nati-
onaal Brandpreventie Instituut van veel belang worden geacht. Toepassing van 
het tweede lid zal waarschijnlijk echter in het geheel niet nodig blijken te zijn, om-
dat de modelverordening van de VNG met de nieuwste ontwikkelingen rekening 
zal houden en algemeen zal worden gevolgd. Aldus kan een situatie ontstaan die 
vergelijkbaar is met de praktijk rond de (model)bouwverordening. 

Ten aanzien van de positie en functie van de gemeentelijke brandbeveiligings-
verordening moet nog worden opgemerkt dat zij ook in de toekomst, overeen-
komstig de bestaande praktijk (vergelijk artikel 1 van de modelverordening), in 
de eerste plaats als een, overigens uiterst belangrijke, aanvulling zal moeten 
worden gezien op voorschriften die bij of krachtens andere wetten zijn vastge-
steld. Er wordt niet beoogd daarin een alomvattende regeling op het stuk van de 
brandbeveiliging te (doen) vaststellen, die andere voorschriften overbodig 
maakt. In dit verband kan overigens worden verwezen naar artikel 24. 

Artikel 13 

In paragraaf 7 van het algemeen deel van de toelichting wordteen uitvoerige 
beschouwing aan deze bepaling gewijd. 

Artikel 14 

Aan het slot van paragraaf 3 van het algemeen deel van de toelichting is de 
nieuwe bepaling, opgenomen in het eerste lid van dit artikel, reeds besproken. 
Eveneens nieuw zijn de bepalingen van het tweede en derde l id. Als een van de 
motieven voor het tot stand brengen van het voorl iggend ontwerp is in paragraaf 
1 genoemd: de wens een wettelijke grondslag te geven aan de brandweeroplei-
dingen. Het tweede lid voorziet hierin. De noodzakelijke eenheid op het gebied 
van de opleidingen zal daardoor naar verwachting bevorderd worden. Het derde 
lid biedt de mogelijkheid georganiseerd overleg tot stand te brengen voor het 
brandweerpersoneel. Bij de voorbereiding van de algemene maatregel van be-
stuur die in dit kader zal worden ontworpen zullen met name de organisaties van 
brandweerpersoneel betrokken worden. 
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Artikel 15 

De algemene maatregel van bestuur, die op grond van de artikelen 1, derde lid, 
12, tweede lid, 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 gedeputeerde staten van grote 
betekenis. Om die reden is het gewenst de betrokken bestuursorganen van voor-
genomen maatregelen in kennis te stellen en hun de gelegenheid te bieden hun 
mening daarover kenbaar te maken. Teneinde de voorzieningen die hiervoor no-
dig zijn niet te gecompliceerd te doen zijn, worden in de eerste volzin gedepu-
teerde staten in dezen aangewezen als intermediair tussen de gemeentebestu-
ren en de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Artikelen 16 en 17 

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

Artikel 16, eerste lid, is vri jwel gelijk aan artikel 3, eerste lid, onder b; slechts is 
volledigheidshalve het begrip veiligheid toegevoegd. Bij de vaststelling van re-
gels op dit gebied zal erop toegezien worden dat zich geen samenloop voordoet 
met voorschriften gegeven krachtens de Warenwet. Het tweede lid van artikel 16 
is, te zamen met het derde lid van artikel 17, gelijk aan artikel 3, derde lid van de 
huidige wet. 

Artikel 17, eerste lid, is op een enkel detail na, gelijk aan het geldende artikel 3, 
tweede lid, 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 samen-
loop met voorschriften, gesteld krachtens de Hinderwet - ik denk aan voorwaar-
den, verbonden aan hinderwetvergunningen - vermeden moet worden. Bij de 
opstelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens het tweede lid zal 
derhalve, voor zover het dit aspect betreft, de Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne mede betrokken worden. Ik verwijs voorts naar het slot van para-
graaf 2 van het algemene deel van de toelichting, waar gesproken wordt over ar-
tikel 24. 

Tot slot nog een enkele opmerking over twee onderdelen van artikel 3, die niet 
zijn overgenomen. Aan artikel 3, eerste lid, onder c, is in de praktijk gebleken 
geen behoefte te bestaan; artikel 3, vierde lid, 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 Brand-
weerwet opgenomen bepalingen. Dit geldt voor artikel 18 (nieuw) ten opzichte 
vanartikel 5, 19 en 8, 20 en 6, 21, eerste lid, en 7, 22 en 9 en 23 en 10. Over deen-
kele afwijkingen, die niet rechtstreeks voortvloeien uit de wijzigingen in de voor-
afgaande artikelen of anderszins reeds duidelijk zijn wordt het volgende opge-
merkt. 

In het eerste lid van artikel 18 is het vereiste van een voorafgaand verzoek voor 
de uitoefening van de adviserende taak van de inspectie voor het brandweerwe-
zen beperkt tot adviezen aan particulieren (onderdeel h). Voor het verlenen van 
ongevraagde adviezen aan bepaalde particulieren is onvoldoende reden, terwijl 
voor het verlenen van advies in meer algemene zin, het geven van voorlichting, 
in onderdeel a een voldoende grondslag is te vinden. 

Nieuw is de bevoegdheid om aan besturen van provincies, gemeenten, regi-
onale brandweren en andere publiekrechtelijke lichamen ook uit eigen beweging 
te adviseren. Hierdoor wordt een meer directe betrokkenheid van de inspectie 
mogelijk gemaakt, zonder dat haar karakter wezenlijk verandert; het blijft met na-
me een adviserende, ondersteunende en stimulerende instelling en wordt niet 
een inspectie in de meer gebruikelijke zin van het woord. 

In verband met de nieuwe taken die aan de Commissaris der Koningin zijn toe-
gedacht (artikelen 8, 9, 10) is onderdeel e opgenomen. De districtsinspecteur 
voor het brandweerwezen zal een uiterst nuttige rol kunnen spelen op het gebied 
van advisering en bijstandsverlening. Hij of een andere inspectiefunctionaris kan 
bij voorbeeld toegevoegd worden aan een te formeren provinciaal coördinatie-
team (zie paragraaf 4 van het algemeen deel van de toelichting). 

Eveneens nieuw is onderdeel g. Op grond hiervan zal de inspectie ook uit ei-
gen beweging kunnen adviseren materieel dat onveilig of ondeugdelijk is (ge-
worden) te vervangen. Reeds thans wordt door de inspectie in de meeste ge-
meenten een periodieke keuring uitgevoerd van het materieel dat in gebruik is. 
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De hierop gebaseerde adviezen worden vrijwel altijd opgevolgd. Het vertrouwen 
dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn, heeft tot het besluit geleid om in arti-
kel 1, derde l id, niet de mogelijkheid te scheppen om bij algemene maatregel van 
bestuur ook kwalitatieve eisen te stellen aan het materieel. Het ligt voor de hand 
dat de bestaande praktijk wordt voortgezet, in die zin dat de adviezen, bedoeld in 
dit en het vorige onderdeel, zoveel mogelijk na overleg met de regionale, c.q. 
plaatselijke commandant zullen worden verstrekt. 

Ten slotte, om misverstanden te vermijden, nog een kanttekening bij het nieu-
we tweede lid. De hierin neergelegde verplichting voor iedere ambtenaaren 
het overige personeel werkzaam bij de overheid om inlichtingen te verstrekken 
in verband met het onderzoek naar het verloop van een brand, ongeval of ramp, 
betreft uiteraard alleen die informatie die de betrokkene uit hoofde van zijn func-
tie kan verschaffen. 

Het algemeen taakveld van de Brandweerraad, opgenomen in artikel 19, twee-
de l id, is aangegeven door middel van een verwijzing naar het minimumwerkter-
rein van de brandweer dat is omschreven in artikel 1, vierde lid, onder a en b. 
Evenmin als daar voor de brandweer het geval is (men zie paragraaf 5 van deze 
toelichting) is het hier de bedoeling dat de Brandweerraad zich met alle aspecten 
van de hulpverlening 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 vijft ien, wordt in het ontwerp 
uitgebreid tot eenentwintig. De meerderheid daarvan is, evenals dat nu het geval 
is, bestemd voor personen uit de kring van de lagere overheden. Voor deze cate-
gorie zijn elf zetels beschikbaar. Voor de bezetting van de overige zetels zullen 
vertegenwoordigers van meer organisaties en instanties dan tot dusver kunnen 
worden aangezocht en zodoende bij de advisering door de raad worden betrok-
ken. Extra ruimte wordt namelijk, behalve door de uitbreiding van het totaal aan-
tal zetels, ook geschapen door de bepaling dat vertegenwoordigers van departe-
menten van algemeen bestuur niet meer als gewone, doch als adviserende leden 
aan de beraadslagingen zullen deelnemen. 

Artikel 20 verschilt, zoals gezegd, niet wezenlijk van artikel 6 van de geldende 
wet. Aangenomen mag worden dat ook in de toekomst van de hier verleende be-
voegdheden een wijs gebruik zal worden gemaakt, zowel waar het er om gaat 
welke plaatsen en gebouwen zullen worden betreden - dit betreft in het bijzon-
der woningen en objecten waar speciale veiligheidsvoorzieningen gelden - a l s 
bij de vraag aan welke functionarissen een last tot binnentreden kan worden ver-
strekt. 

Het tweede lid van artikel 21 is nieuw. Deze bepaling is noodzakelijk om een 
juist gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid van artikel 13 mogelijk te maken. 
De aan te wijzen ambtenaren zullen in eerste instantie ambtenaren van de in-
spectie voor het brandweerwezen zijn; dit ligt, gezien de daar aanwezige deskun-
digheid, voor de hand. Vanzelfsprekend zal ook hier een geheimhoudingsplicht 
gelden. Het derde lid van artikel 21 voorziet hierin. 

De nieuwe bepaling van artikel 22, derde lid, is geïnspireerd op artikel 7, onder 
c, van de Wet op de economische delicten. Toepassing van deze sanctie zal niet 
alleen de overtreder treffen, maar als belangrijk neveneffect hebben dat mogelijk 
gevaar in verband waarmee de aanwijzing is gebeurd, gedurende de periode van 
stillegging zal ontbreken, althans verminderen. 

Artikel 24 

Bij «voorschriften vastgesteld krachtens andere wetten» wordt niet alleen ge-
dacht aan voorschriften, vervat in algemene maatregelen van bestuur, maar ook 
aan voorschriften, verbonden aan vergunningen, voor zover zij betrekking heb-
ben op hetzelfde onderwerp als in de voorschriften, gesteld krachtens de artike-
len 12 en 17 van de Brandweerwet, aan de orde is. 

Onderdeel B 

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

De uitbreiding van de taak van de brandweer met een deel van de technische 
hulpverlening (zie artikel 1, vierde lid, onder b en paragraaf 5 van het algemene 
deel van de toelichting) maakt het noodzakelijk ook de werkzaamheden van de 
brandweer in dit kader onder het opperbevel van de burgemeester te doen ge-
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schieden. Immers het betreft hier situaties waarin, evenals dat bij brand het ge-
val is, terstond handelen geboden is. Te denken valt aan een incident bij een 
chloortransport waarbij direct gevaar dreigt voor omwonenden. In verband hier-
mee zal in de nieuwe versie van artikel 222 ook sprake zijn van het opperbevel 
van de burgemeester bij ongevallen anders dan bij brand. Om te voorkomen dat 
daarbij getreden wordt op terrein van anderen, is de beperking aangebracht dat 
de brandweer wel bij bedoelde ongevallen een taak moet hebben. 

Bij de opstelling van het wetsontwerp is geen rekening gehouden met het be-
paalde in artikel 37b, eerste l id, onder d van de Wet openbaar lichaam Rijnmond. 
(Wet van 5 november 1964, Stb.427), zulks omdat een ontwerpvan Wet splitsing 
Zuid-Holland in gevorderde staat van voorbereiding is. 

Tweede Kamer, zitt ing 1980-1981, 16695, B 20 


