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16695 Nieuwe regels met betrekking tot het brandweerwezen 
(Brandweerwet) 

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Bij Kabinetsmissive van 25 septem-
ber 1980, no. 43, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Ministervan Bin-
nenlandse Zaken, bij de Raad van 
State ter overweging aanhangig ge-
maakt. 

a. een ontwerp-l van een Brand-
weerwet; 

b. een ontwerp-ll van een Brand-
weerwet met memories van toelich-
ting. 

1. Algemeen 

De wetsontwerpen beogen een wi j -
ziging van de structuur van het brand-
weerwezen en zijn als zodanig van be-
lang voor de verdeling van taken tus-
sen de drie bestuurslagen Rijk, provin-
cie en gemeente. Bestrijding van 
brand en taken die daarmee samen-
hangen behoren - zoals door de wet-
gever ook is erkend - van oudsher tot 
de taken van het lokale bestuur. De 
ontwikkeling van de techniek, de grote 
toeneming van het aantal te bescher-
men objecten, de verschuiving van al-
leen maar brandbestrijding naar pre-
ventie en hulpverlening zowel bij 
brand als bij (verkeers)rampen hebben 
tot gevolg gehad, dat bij vele vooral 
kleinere gemeenten de behoefte aan 
onderlinge hulp, bijstand en aanvul-
ling is gegroeid. Ten gevolge hiervan 
zijn op dit terrein in tal van gebieden 
van ons land reeds vroeg samenwer-

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 18 december 1980 

kingsvormen van onderscheidene 
aard tussen gemeenten tot stand ge-
komen. In de memorie van toelichting 
bij ontwerp I wordt op blz. 1 dan ook 
meegedeeld, dat meer dan 2h van het 
grondgebied en inwonertal van ons 
land door gemeenschappelijke rege-
lingen ter zake van de hulpverlening 
wordt bestreken. Terecht merkt de be-
windsman op dat de Interimregeling 
1976 voor verdere regionalisering van 
het brandweerwezen een stimulans is 
geweest. Nu het zich laat aanzien, dat 
in de naaste toekomst een - verder 
gaande - verzwaring en uitbreiding 
van de aan de brandweer opgedragen 
taken zich zal aandienen, lijkt ter vervan-
ging van de Brandweerwet 1952 een 
nieuw wettelijk kader, waarbinnen de-
ze ontwikkeling zich verder zal kunnen 
voltrekken, de Raad van State juist. 

Bij de hiervoor beschreven ontwik-
keling zijn organisatie, gezag, beheer 
en uitvoering van de brandbestrijding 
bij het plaatselijk bestuur gebleven, zij 
het veelal in de vorm van een gemeen-
schappelijke regeling. Hierin willen de 
wetsontwerpen verandering brengen. 
Ziet de Raad het goed, dan wordt in de 
tussenfase van wetsontwerp I aan de 
regionale samenwerking van de plaat-
selijke besturen een wettelijke basis 
gegeven, maar wordt de uiteindelijke 

structuur, neergelegd in wetsontwerp 
II, een provinciale, zij het dat de pro-
vincialezorg beperkt blijft tot de orga-
nisatie en het beheer, terwij l de verant-
woordeli jkheid voor de uitvoering op 
lokaal niveau zal blijven. In de fase van 
wetsontwerp I wordt nog uitgegaan 
van de bestaande Wet gemeenschappe-
lijke regelingen. 

De Raad herinnert eraan, dat hij op 
14 november 1980 no. 801112/15 ad-
vies heeft uitgebracht ter zake van het 
hem toegezonden ontwerp van een 
nieuwe Wet gemeenschappelijke rege-
lingen. In het kader van deze nieuwe 
wet zou de regionalisatie mede moe-
ten worden bezien. 

3. Wijze van wetgeving 

De gezamenlijke behandeling van de 
wetsontwerpen I en II wordt voorgesteld, 
omdat een latere behandeling van de 
eindfase leidt tot het binnen relatief 
korte tijd tweemaal aanbrengen van 
een veelomvattende wijziging in de 
Brandweerwet. Nu reeds thans over 
de eindsituatie concrete gedachten be-
staan, zou wetgeving in twee fasen als 
een te ondoorzichtig en te ti jdrovend 
beleid kunnen worden aangemerkt 
(vergelijk toelichting II blz. 3, slot). 

Wat het tijdsaspect betreft moge 
allereerst worden gewezen op het ont-
breken van overgangsbepalingen in 
het wetsontwerp II. Uw Minister acht 
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het niet mogelijk dergelijke bepalingen 
reeds nu te formuleren, omdat nog 
geen rekening gehouden kan worden 
met de ontwikkelingen die zich zullen 
voordoen onder de vigeur van de wet 
voor de regionale fase (wetsontwerp 
I). Daarnaast meent hij ter zake nog 
een nuttige richtlijn te kunnen ontle-
nen aan de overgangsbepalingen wel-
ke in het kader van een gefaseerde in-
voering van de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur zullen worden 
ontworpen. 

Wat hiervan zij, het wetsontwerp II 
zal nog moeten worden gevolgd door 
een nader ontwerp met de nodige 
overgangsbepalingen. Daarenboven is 
het niet uitgesloten dat de ervaringen 
met de regionale fase zullen nopen tot 
nog andere aanvullingen of wijzigin-
gen. Het tijdsvoordeel van de behan-
deling van wetsontwerp II thans zal, zo 
dit er al is, daardoor nauwelijks ge-
wicht in de schaal kunnen leggen. Het 
wetsontwerp II komt de Raad dan ook 
prematuur voor. 

De doorzichtigheid wordt overigens 
in de voorgestelde opzet geschaad 
door de wijze waarop wordt voorzien 
in de inwerkingtreding van wets-
ontwerp I, Blijkens onderdeel C van 
dat ontwerp treden de onderdelen A 
en B in werking met ingang van een 
door de Kroon te bepalen tijdstip dat 
voor de verschillende bepalingen ver-
schillend kan zijn. In de memorie van 
toelichting ontbreekt op dit punt de 
nodige informatie. Afgezien daarvan 
kan een dergelijke bepaling in de prak-
tijk de nodige onzekerheden mee-
brengen. Bij de artikelsgewijze behan-
deling wordt op de onderhavige bepa-
ling nog teruggekomen. 

4. De motivering van de voorstellen 

a. Als belangrijk motief voor het 
naar de toekomst verschuiven van de 
eindfase wordt genoemd het nog niet 
volstrekt duidelijk zijn van de toekonv 
stige provinciale indeling (vergelijk 
toelichting II blz. 5, derde punt). Met 
het oog op een goede taakuitoefening 
van de bestuurders en de ambtenaren 
dient een tweemalige wijziging in de 
organisatie van de brandweer in grote 
delen van Nederland binnen betrekke-
lijk korte termijn te worden vermeden 
(vergelijk toelichting II, blz 4, onder 
«vierde mogelijkheid»). 

Deze argumentatie lijkt niet (meer) 
aan te sluiten op de huidige visie met 
betrekking tot de totstandkoming van 
de provinciale indeling. Deze houdt in 
dat niet meer uitgegaan wordt van een 
integrale aanpak. Op basis van de er-
varingen welke worden opgedaan met 

de komende Wet gemeenschappelijke 
regelingen en de functionele decentra-
lisatie zal behalve ten aanzien van Rijn-
mond en eventueel Twente, slechts in-
cidenteel de vorming van een nieuwe 
provincie worden overwogen. De pro-
vinciale herindeling zal in de nieuwe 
visie derhalve voorshands een beperkt 
karakter hebben. Tegen de achter-
grond van het gegeven, dat de Minis-
ter de provincialisering van de brand-
weer ook wenselijk acht wanneer er 
geen herindeling plaatsvindt, (verge-
lijk toelichting II, blz. 4, onder «Derde 
mogelijkheid») is aan het onderhavige 
motief de overtuigingskracht ontval-
len. 

b. Van principiële aard is de opvat-
t ing, dat de primaire verantwoordelijk-
heid voor het beheer en de organisatie 
dient overte gaan naar het provinciaal 
bestuur. 

Uw bewindsman stelt dat: 
1. het uit bestuurlijk en democra-

tisch oogpunt niet juist is een structuur 
in het leven te roepen waarin een be-
lang uitsluitend en blijvend interge-
meentelijk wordt geregeld en 

2. voor een andere hulpverlenings-
organisatie (de politie) de plannen in 
dezelfde richting gaan (vergelijk toe-
lichting II blz. 3,1e alinea). 

Deze argumenten staan tegenover 
de visie welke vanuit de gemeentelijke 
kring op de onderhavige problematiek 
is ontwikkeld en welke erop neerkomt 
dat het brandweerbelang primair bij 
de gemeenten zal blijven en er slechts 
sprake zal zijn van aanvullende samen-
werking in regionaal verband. Naar 
het oordeel van de Raad vragen de 
hiervoor vermelde argumenten van de 
minister om een nadere onderbou-
wing. Immers de bestaande regelin-
gen dragen meer het karakter van in 
regionaal verband samenwerkende 
gemeentelijke brandweren dan van 
een regionale brandweer. Zij dragen 
duidelijk een supplementair karakter 
ten opzichte van de lokale activiteiten 
en voorzieningen. Bovendien verbe-
tert de komende Wet gemeenschappe-
lijke regelingen het democratisch ge-
halte van deze samenwerkingsvor-
men. Tot slot mag niet onvermeld blij-
ven dat ook onder de eindfase de ge-
meenten met betrekking tot de uitvoe-
ring van de brandweertaak verplicht 
worden regionaal samen te werken 
(vergelijk artikel 1, tweede lid, van 
wetsontwerp II). 

Gelet op de onderscheidene taken 
van de brandweer en de politie is de 
vraag gerechtvaardigd naar de voor-
delen van het in één hand samenval-
len van de organisatie en het beheer 

van beide organisaties. De plannen 
met betrekking tot de politie bieden ter 
staving van de juistheid van het beleid 
weinig steun, aangezien over deze 
plannen geen eenstemmigheid be-
staat. In de toelichting ware op deze 
vraag in te gaan. 

Als voordeel ten aanzien van de 
brandweer wordt genoemd de (pro-
vinciale) mogelijkheid om een brand-
weer voor een sterk risicodragend ge-
bied strakker te regelen dan voor een 
deel van de provincie waar de gevaren 
minder groot zijn. Het is niet gebleken 
dat de binnen een brandweerregio sa-
menwerkende gemeenten zo nodig 
niet een strakkere regeling kunnen tot 
stand brengen en daartoe niet ge-
bracht zouden kunnen worden. 

5. Conclusie uit het vorenstaande 

De Raad van State kan, behoudens 
het hierna onder «Artikelen» vermelde 
met wetsontwerp I instemmen. 

Wat wetsontwerp II betreft is de 
Raad van mening, dat indiening thans 
naar zijn mening niet alleen prematuur 
is, maar ook niet wenselijk. Het college 
is van oordeel, dat afgewacht dient te 
worden of wetsontwerp I, wet gewor-
den, voldoende is om in het gehele 
land een doeltreffende brandweer te 
verzekeren. Zou dat niet het geval zijn, 
dan kan nog altijd een wetsontwerp 
als wetsontwerp II worden ingediend. 
Zou dat laatste reeds nu geschieden, 
dan zal dat betekenen dat - naar ge-
vreesd moet worden - de opzet als in 
wetsontwerp I neergelegd weinig kans 
van slagen krijgt. Het is weinig inspire-
rend een organisatie op te bouwen, 
waarvan men weet, dat haar slechts 
een kort leven beschoren is. Mede in 
verband met de vri jwil l igheid, welke in 
tal van brandweren zulk een verblij-
dende burgerzin te zien geeft, zou dat 
een negatief effect kunnen hebben. 
Bovendien: in een t i jd, waarin kabinet 
en parlement het eens zijn over de 
wenselijkheid van decentralisatie van 
taken, doet het op zijn minst eigenaar-
dig aan, dat nog voordat over de be-
stuurlijke reorganisatie iets vaststaat 
en nog voordat in enigszins belangrij-
ke mate taken van de rijksoverheid 
naar de lagere overheden zijn overge-
gaan, een stuk van oudsher plaatselijk 
bestuur minder ver gedecentraliseerd 
wordt geregeld, zonder dat naar 's 
Raads mening de noodzaak daarvan 
voldoende aannemelijk is gemaakt. 

6. Artikelen (wetsontwerp I). 

Artikelen en de artikelsgewijze toelich-
ting (blz. 15 en volgende) 
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Artikel 3, eerste lid 
De bepaling dat het besluit van Pro-

vinciale Staten in het Provinciaal blad 
dient te worden gepubliceerd, is onge-
bruikelijk. Waar de bepaling de ken-
baarheid van het aanwijzingsbesluit 
en de aanwijzing zelve beogen te ver-
zekeren, lijkt de weg van een verplich-
te mededeling aan de betrokken ge-
meentebesturen meer in de rede te lig-
gen. In die mededeling kan naar de of-
ficiële publikatie worden verwezen. 

Artikel 4, eerste lid 
Verwezen zij naar de opmerking 

naar aanleiding van artikel 3, eerste 
lid. 

Artikel 4, vierde lid 
De op twee-na-laatste zin «Bij opleg-

ging van de regeling door gedeputeer-
de staten is het tweede lid van toepas-
sing», is gelet op de strekking van het 
tweede lid, overbodig. Dat lid is im-
mers vanzelf van toepassing indien 
aan de uitnodiging wordt voldaan. 

Artikel 4, zesde lid 
Het lijkt wenselijk uit te gaan van de 

in de nieuwe Wet gemeenschappelijke 
regelingen neergelegde regeling inza-
ke het opleggen van een regeling en 
de daarin opgenomen bepalingen aan-
gaande een opgelegde regeling. 

Artikel 13 
Blijkens de blz. 20 en 21 van het al-

gemeen gedeelte van de toelichting 
wordt in een aantal andere wetten 
reeds de aanwezigheid van een be-
drijfsbrandweer verplicht gesteld, on-
der andere in of krachtens de Veilig-
heidswet, de Mijnwet en de Lucht-
vaartwet. Met de Brandweerraad (zie 
blz. 21) kan worden gesteld dat zulks 
niet aan een aanwijzing op grond van 
het onderhavige wetsontwerp in de 
weg behoeft te staan. 

Artikel 18, tweede lid 
De bevoegdheden toegekend aan de 

inspecteur van het brandweerwezen 
lijken de Raad te ver te gaan. Het colle-
ge ziet niet in waarom een zo ruime 
kring van personen als in de bepaling 
wordt aangegeven aan de verzoeken 
van de inspecteur gehoor moet geven. 

Artikel 20, vierde lid 
De Raad geeft er de voorkeur aan 

het onderhavige artikellid als volgt te 
lezen: «Voor zover hij niet reeds uit 
hoofde van ambt, beroep of wettelijk 
voorschrift hiertoe gehouden is, is een 
ieder die bij de uitvoering van deze 
wet betrokken is en daarbij de beschik-
king krijgt overgegevens, waarvan hij 

het vertrouwelijk karakter kent of rede-
lijkerwijs moet vermoeden, verplicht 
tot geheimhouding daarvan.» 

Artikel 25, eerste lid 
Gelet op het bepaalde in artikel 12, 

tweede l id, ware in de slotzin het 
woord «van» te vervangen door: bij of 
krachtens. 

Onderdeel C 

Dit onderdeel voorziet in de moge-
lijkheid van een gefaseerde invoering 
van de wet en de afzonderlijke artike-
len. De fasering ware met het oog op 
de duidelijkheid gemotiveerd te relate-
ren aan samenhangende onderdelen 
van het ontwerp. 

7 

Voor enkele redactionele kantteke-
ningen moge het college verwijzen 
naar de bij het advies behorende bijla-
ge. 

De Raad van State geeft U in over-
weging het wetsontwerp I te zenden 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal, nadat aan het vorenstaande 
aandacht zal zijn geschonken en het 
wetsontwerp II niet te zenden. 

De Vice-President 
van de Raad van State, 
W. Scholten 

Lijst van redactionele kanttekeningen, 
behorende bij het vorengenoemd ad-
vies van de Raad van State van 18 de-
cember 1980 

I. Ontwerp I 

Artikel 7, derde lid 
Het (laatste) woord «onderwerpen» 

ware te vervangen door: taken. 

Artikel 8 
In plaats van «de Commissaris der 

Koningin van de provincie, waarin» 
ware te lezen: Onze Commissaris in de 
provincie, waar. 

Artikel 9 
In plaats van «de Commissaris der 

Koningin» ware te lezen: Onze Com-
missaris in de provincie. 

Artikel 12, derde lid 
Voor de zinsnede vanaf de woorden 

«vastgestelde regels» ware te lezen: 
vastgestelde maatregel de brandbe-
veiligingsverordening daarmee in 
overeenstemming te brengen. 

Artikel 18, eerste lid, sub a, ten eer-
ste 

De zinsnede «het behandelen van 
technische en het voorbereiden van 
andere werkzaamheden» is niet duide-
lijk. 

II. Memorie van toelichting op Ont-
werp I 

Blz. 5, derde regel 
In plaats van «dit» ware te lezen: er. 

Blz. 10, tweede alinea, eerste regel 
In plaats van het eerste woord «dat» 

ware te lezen: er. 

Blz. 11, achtste regel van onder 
In plaats van «als» ware te lezen: 

dat. 

Blz. 11, zevende regel van onder 
In plaats van «voor» ware te lezen: 

door. 

Blz. 12, derde regel van boven 
Aan te geven ware welke Koninklijk 

besluit wordt bedoeld. 

Blz. 12, zesde regel van boven 
Na «Commissaris» ware te lezen: 

der Koningin. 

Blz. 22, onderdeel A, artikel 1, derde 
en vierde regel 

In plaats van «onderwerpen met de 
taak» ware te lezen: taken. 
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Blz. 23, zesde regel van onder 
In plaats van «plan» ware te lezen: 

overzicht. 

Blz. 26, artikelen 18-23, derde en 
vierde regel 

Er ware duidelijker aan te geven, 
welke oude en nieuwe bepalingen 
tegenover elkaar staan. 

III. Ontwerp II 

Artikel 4, eerste lid, artikel 6, tweede 
lid, artikel 7, tweede en derde lid, arti-
kel 8, onderdeel B, 2°. 

In plaats van Commissaris der Ko-
ningin ware te lezen: Onze Commissa-
ris in de provincie. 

IV. Memorie van toelichting op Ont-
werp II 

Blz. 5, Hoofdpunten, achtste regel 
In plaats van 'zijn' ware te lezen: 

worden. 


