
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 

Nieuwe regels met betrekking tot het brandweerwezen 
(Brandweerwet) 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 

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

Al len die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat het noodzakeli jk is dat 

n ieuwe regels met betrekking tot het brandweerwezen worden vastgesteld; 
Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 

Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Met betrekking tot het brandweerwezen word t de volgende wet vastge-
ste ld: 

PARAGRAAF 1. GEMEENTELIJKE EN REGIONALE BRANDWEER 

Artikel 1 

1. Er is in elke gemeente een gemeentel i jke brandweer, behoudens indien 
ingevolge samenwerking met andere gemeenten een regel ing ter zake tot 
stand gekomen is. 

2. De gemeenteraad regelt de organisatie, het beheer en de taak van de 
gemeentel i jke brandweer bij verordening. 

3. De regels inzake de organisat ie betreffen in elk geval de personeels- en 
materieelssterkte. Bij a lgemene maatregel van bestuur kunnen over de 
sterkte algemene voorschr i f ten worden gegeven. 

4. Burgemeester en wethouders hebben de zorg voor: 
a. het voorkomen, beperken en bestri jden van brand, het beperken van 

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

b. het beperken en bestr i jden van gevaar voor mensen en dieren bij 
ongeval len en rampen anders dan bij brand. 

5. Burgemeester en wethouders zijn belast met het benoemen, schorsen 
en ontslaan van het personeel van de brandweer. 

6. Tot de taak van de brandweer wordt in elk geval gerekend de feitel i jke 
u i tvoer ing van werkzaamheden ter zake van de in het v ierde lid genoemde 
onderwerpen. 
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Artikel 2 

1. Besluiten tot vaststel l ing, wi jz ig ing of intrekking van de in artikel 1, twee-
de l id, bedoelde regels zijn aan de goedkeur ing van gedeputeerde staten on-
derworpen, aan wie zij b innen een week na de vaststel l ing worden toege-
zonden. De artikelen 230, 231, 232, 235 en 236 van de gemeentewet zijn van 
overeenkomst ige toepassing. 

2. Gedeputeerde staten kunnen de gemeenteraad u i tnodigen om binnen 
een door hen te bepalen termi jn tot aanvul l ing of wi jz ig ing van de in artikel 
1, tweede l id, bedoelde regels te beslui ten. 

3. Indien de gemeenteraad niet voldoet aan de verpl icht ing van artikel 1, 
tweede lid of geen gevolg geeft aan een u i tnodig ing op grond van het vorige 
lid t reden gedeputeerde staten in zijn plaats en Wi j in de plaats van gedepu-
teerde staten. 

Artikel 3 

1. Provinciale staten wi jzen bij in het Provinciaal blad te publ iceren besluit 
de gemeenten aan die tezamen een gemeenschappel i jke regel ing inzake de 
brandweer aangaan met het doel een doelmat ig georganiseerde en gecoör-
dineerde ui tvoering te bewerkstel l igen van de werkzaamheden bedoeld in 
artikel 1, zesde l id, en overigens een goede hulpver lening bij ongeval len 
en rampen te bevorderen. Van de publicatie van het besluit van provinciale 
staten word t aan de betrokken gemeentebesturen mededel ing gedaan. Bij de 
voorbere id ing van een aanwijzing plegen gedeputeerde staten overleg met 
alle gemeentebesturen in de provincie. 

2. Provinciale staten kunnen met toepassing van het bepaalde in het 
eerste l id een aanwijzing wi jz igen indien zulks met het oog op het in het 
eerste lid aangegeven doel noodzakelijk is. Op de gewi jz igde aanwijzing 
zijn de regels betreffende de aanwi jz ing, gesteld in artikel 4, van toepassing. 

3. Bij de regeling word t een openbaar l ichaam ingesteld. Het openbaar l i -
chaam (regionale brandweer) is rechtspersoon. Daaraan worden in elk geval 
de volgende taken opgedragen: 

1°. zorg te dragen voor 
a. het instellen en instandhouden van een regionale brandweeralarm-

centrale; 
b. het aanschaffen en beheren van gemeenschappel i jk mater ieel ; 
c. het benoemen, schorsen en ontslaan van de commandant en het 

overige personeel van de regionale brandweer en het vaststel len van een 
instructie van het personeel; 

d. het beschikbaar stellen van personeel en materieel in de geval len, be-
doeld in de artikelen 7 en 8; 

2°. a. het adviseren van de gemeentebesturen op het gebied van de brand-
prevent ie; 

b. het adviseren van de gemeentebesturen ter zake van voorbereidende 
maatregelen op het gebied van de brandbestr i jd ing en "beperking in bepaalde 
objecten; 

c. het adviseren van de gemeentebesturen over het aanschaffen van ma-
terieel, 

een en ander overeenkomst ig de in de regeling neergelegde regels; 
3°. a. het coörd inerenvan he tonderhoud van het materieel van dege-

meenten; 
b. het verzorgen van oefeningen met het oog op het optreden in groter 

verband; 
c. het voorbereiden van de coördinat ie bij de bestr i jding van rampen in 

vredest i jd ; 
d. het verzorgen van ople id ingen. 
4. De regeling bevat bepal ingen omtrent onder l inge bi jstand bij het be-

perken en bestri jden van brand en bij de hulpver lening bij ongeval len en 
rampen, alsmede omtrent de feiteli jke leiding over de brandweer bij het op-
treden in groter verband. 
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Artikel 4 

1. Gedeputeerde staten leggen bij in het Provinciaal blad te publ iceren be-
sluit aan de aangewezen gemeenten een regeling op indien binnen een 
jaar nadat de aanwi jz ing heeft p laatsgevonden geen regeling aan hun 
goedkeur ing is onderworpen of indien aan de regeling de goedkeur ing is 
on thouden. Van de publicatie van het besluit van gedeputeerde staten 
word t aan de betrokken gemeentebesturen mededel ing gedaan. 
Oplegging geschiedt niet dan nadat met de betrokken gemeentebesturen 
over leg is gepleegd over het on twerp van de op te leggen regel ing. 

2. Tegen een beslissing van provinciale staten tot aanwijzing of een 
beslissing van gedeputeerde staten tot op legging kan elk belanghebbend 
gemeentebestuur bij Ons beroep instel len binnen een maand na bekend-
making van het besluit in het Provinciaal blad. 

3. De aanwi jz ing en oplegging overeenkomst ig artikel 3, eerste en 
tweede l id, en artikel 4, eerste l id, geschieden doorOns , indien de gemeenten 
in meer dan één provincie l iggen. Wi j horen alsdan provinciale staten, 
onderscheidenl i jk gedeputeerde staten. Tegen een aanwijzing of op legging 
door Ons staat geen beroep open. 

4. Wi j kunnen provinciale staten, onderscheidenl i jk gedeputeerde staten 
u i tnodigen to t u i toefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 3, eerste 
en tweede l id , onderscheidenl i jk artikel 4, eerste l id. Indien binnen de door 
Ons daarbij gestelde termi jn aan een u i tnodig ing geen gevolg is gegeven 
oefenen Wij in de plaats van provinciale staten, onderscheidenl i jk gedepu-
teerde staten de desbetreffende bevoegdheid uit. 

5. A lvorens gebruik te maken van Onze bevoegdheden, bedoeld in het 
derde en vierde l id , horen wi j de Raad van State over een door Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken voorge legd ontwerp-beslui t . Het advies van de 
Raad van State word t voorbere id door de afdeling voor de geschi l len van 
bestuur. Art ikel 62 van de Wet op de Raad van State is hierbi j van overeen-
komst ige toepassing. 

6. Bij het op leggen van een rege l ingen opeen opgelegde regeling is het be-
paalde in de art ikelen 1, tweede en derde l id, 2-5 en 7-9 van de Wet gemeen-
schappeli jke regel ingen van toepassing. 

7. Onder het opleggen van een regel ing word t begrepen het opleggen 
van een wi jz ig ing of opheff ing van een bestaande regeling en van het 
toetreden tot of ui t t reden uit een zodanige regel ing. 

Artikel 5 

1. Provinciale staten w innen, alvorens over te gaan tot ui toefening van de 
hun in artikel 3 toegekende bevoegdheden het advies in van de betrokken 
inspecteur voor het brandweerwezen, als bedoeld in artikel 18. 

2. Gedeputeerde staten w innen , alvorens over te gaan tot ui toefening van 
de hun in de art ikelen 2 en 4 toegekende bevoegdheden, alsmede alvorens 
te beslissen omtrent goedkeur ing van een gemeenschappel i jke regeling als 
bedoeld in artikel 3 het advies in van de betrokken inspecteur voor het 
brandweerwezen, als bedoeld in artikel 18. 

PARAGRAAF 2. BIJSTAND 

Artikel 6 

1. De voorzit ter van het dageli jks bestuur van de regionale brandweer 
stelt een organisatie-overzicht op waar in worden aangegeven: 

a. de organisat ie van de brandweer voor het optreden in groter verband; 
b. de werkel i jke sterkte in personeel en materieel opzicht van de brandwe-

ren van de deelnemende gemeenten en van de regionale brandweer. 
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2. Het organisatie-overzicht word t voor 1 apri l van ieder jaar ter kennis-
neming toegezonden aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze 
Commissar is in de provincie en aan de besturen der deelnemende gemeen-
ten. Het geeft de stand van zaken weer per 1 januari van dat jaar. 

Artikel 7 

1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken stelt iedere regionale brand-
weer aanvul lend materieel ter beschikking met het oog op de taak van de 
brandweer in oor logst i jd . 

2. Het dageli jks bestuur van de regionale brandweer draagt zorg voor het 
beheer van het materieel bedoeld in het eerste lid en draagt er tevens zorg 
voor dat het nodige personeel beschikbaar is o m dit materieel te kunnen in-
zetten. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 kan de regionale brandweer 
over het materieel bedoeld in het eerste lid beschikken ten behoeve van de 
ui tvoer ing van werkzaamheden terzake van de in artikel 1, zesde l id, 
bedoelde onderwerpen. 

Artikel 8 

1. De voorzi t ter van het dageli jks bestuur van de regionale brandweer 
stelt, indien Onze Commissar is in de provincie waar in de plaats van vest i-
g ing is gelegen daarom verzoekt, materieel en personeel als bedoeld in art i-
kel 7 ter beschikking ten behoeve van aanvul lende operationele bijstand bin-
nen de provincie. 

2. Indien toepassing van het eerste lid onvoldoende bi jstand kan opleve-
ren, stelt de voorzit ter van het dageli jks bestuur van de regionale brandweer, 
op verzoek van Onze Minister, door tussenkomst van Onze Commissar is in 
de provincie waar in de plaats van vest ig ing is gelegen, materieel en perso-
neel als bedoeld in artikel 7 ter beschikking ten behoeve van aanvul lende 
operat ionele bi jstand buiten het gebied van de provincie waar in de plaats 
van vest ig ing is gelegen. 

Artikel 9 

1. In oor logst i jd is de in artikel 8, eerste en tweede l id, bedoelde beperking 
ten aanzien van het materieel en het personeel die ter beschikking dienen te 
worden gesteld niet van toepassing. Het gemeentebestuur verleent de regi-
onale brandweer de hiervoor nodige medewerk ing. 

2. Onze Min is te rvan Binnenlandse Zaken kan, met het oog o p e e n goede 
ui toefening van de bevoegdheid bedoeld in het eerste l id, regels geven met 
betrekking tot de vr i jwi l l ige ver lening van bi jstand buiten het gebied van de 
regio. 

Artikel 10 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Commissaris in de prov in-
cie treffen de nodige voorbereidende maatregelen met het oog op de uitoe-
fening van hun bevoegdheden bedoeld in de artikelen 8 en 9. Voorzover de-
ze maatregelen van rechtstreeks belang zijn voor een regionale brandweer, 
treffen Onze Minister van Binnenlandse Zaken, onderscheidenli jk Onze 
Commissar is in de provincie deze niet dan na overleg met Onze Commissa-
ris in de provincie, onderscheidenl i jk de voorzit ter van het dageli jks bestuur 
van de regionale brandweer. 

Artikel 11 

In de kosten die voor de regionale brandweren voortv loeien uit de ui tvoe-
ring van artikel 7, tweede l id, artikel 8, eerste en tweede l id, en artikel 9, eer-
ste l id, alsmede in de kosten die voor de gemeenten voortv loeien uit de toe-
passing van artikel 9, eerste l id, word t volgens bij algemene maatregel van 
bestuur te stellen regels uit 's Rijks kas een bi jdrage verleend. 
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PARAGRAAF 3 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 

Artikel 12 

1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast omtrent het voorko-
men, beperken en bestri jden van brand, het beperken van brandgevaar en 
het voorkomen en beperken van ongeval len bij brand en al hetgeen daar-
mee verband houdt (brandbevei l ig ingsverordening). 

2. Bij a lgemene maatregel van bestuur kunnen ter bevorder ing van de 
eenheid in de brandbevei l ig ingsverordeningen of ter bevorder ing van de 
aanpassing van die verordeningen bij de technische ontwikkel ing regels 
worden gegeven omtrent de inhoud van regels bedoeld in het eerste l id. 

3. De gemeenteraad is verpl icht binnen zes maanden na de inwerkingtre-
ding van krachtens het tweede lid vastgestelde regels de brandbevei l ig ings-
verordening met die regels in overeenstemming te brengen. 

PARAGRAAF 4. BEDRIJFSBRANDWEREN 

Artikel 13 

1. Het hoofd of de bestuurder van een door gedeputeerde staten aange-
wezen inr icht ing welke in geval van brand of ongeval len bijzonder gevaar 
kan opleveren voor de openbare vei l igheid, is verpl icht er voor te zorgen, dat 
in die inr icht ing kan worden beschikt over een bedri j fsbrandweer, die vo l -
doet aan de bij de aanwijzing gestelde eisen inzake personeel en materieel. 
Voordat een aanwijzing plaatsvindt, plegen gedeputeerde staten overleg 
met het bestuur van de gemeente waar in de inr icht ing gelegen is en w innen 
zij het advies in van : 

a. de betrokken inspecteur voor het brandweerwezen, als bedoeld in arti-
kel 18; 

b. het distr ictshoofd van de Arbeidsinspectie, in wiens ambtsgebied de 
inr icht ing gelegen is; 

c. de regionale inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toe-
zicht op de hygiëne van het mi l ieu, in wiens ambtsgebied de inr icht ing gele-
gen is. 

Gedeputeerde staten horen tevens het hoofd of de bestuurder van de in-
r icht ing. 

2. Bij a lgemene maatregel van bestuur word t bepaald welke inr icht ingen 
kunnen worden aangewezen, welke eisen inzake personeel en materieel 
kunnen worden gesteld en worden nadere regels gegeven betreffende de 
wijze van to ts tandkoming van een aanwijz ing. 

3. Het gemeentebestuur kan gedeputeerde staten verzoeken tot aanwi j -
zing van een inr icht ing over te gaan. Gedeputeerde staten delen hun beslis-
sing dienaangaande zo spoedig mogeli jk aan het gemeentebestuur mee. 

4. Voor 1 februari van ieder jaar zendt het hoofd of de bestuurder van een 
aangewezen inr icht ing aan het provinciaal bestuur, het gemeentebestuur en 
de inspectie bedoeld in artikel 18 een overzicht van de werkeli jke sterkte van 
de bedri j fsbrandweer op 1 januari van dat jaar. 

5. Het hoofd of de bestuurder van een aangewezen inr icht ing draagt er 
zorg voor dat de bedri j fsbrandweer ter zake van het optreden, dat noodzake-
lijk is ter bestr i jding van brand of van gevaar anderszins binnen de inrich-
t ing, de aanwijzingen opvolgt van degene die op grond van een wettel i jk 
voorschrif t met de feiteli jke leiding van die bestr i jding is belast. 

PARAGRAAF 5. VOORSCHRIFTEN VAN RIJKSWEGE 

Artikel 14 

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voor het personeel van de 
gemeentel i jke brandweer, de regionale brandweer en de inspectie, bedoeld 
in artikel 18, regels gegeven worden ten aanzien van : 

Tweede Kamer, zitt ing 1981-1982, 16695, nr. 9 5 



a. de eisen van aanstelling en bevordering; 
b. de rangen; 
c. de keuring en de controle op lichamelijke en geestelijke geschiktheid; 
d. de kleding en de uitrusting. 
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven omtrent 

de organisatie en de inhoud van de opleidingen, de leerplannen en de exa-
meneisen. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven betreffen-
de de wijze, waarop met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisa-
ties van overheidspersoneel overleg wordt gepleegd over aangelegenheden 
van algemeen belang voor de rechtstoestand van het personeel. 

Artikel 15 

Alvorens Ons een voordracht te doen inzake een algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 1, derde lid, artikel 12, tweede lid, artikel 13, 
tweede lid en artikel 14, eerste, tweede en derde lid, stelt Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken gedeputeerde staten in de gelegenheid hun mening 
kenbaar te maken omtrent het ontwerp van die maatregel. Gedeputeerde 
staten stellen de besturen der gemeenten hiertoe eveneens in de gelegen-
heid en delen de uitkomsten aan Onze Minister mee. 

Artikel 16 

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels woi den gegeven 
betreffende de veiligheid, deugdelijkheid, normalisatie en standaardisatie 
waaraan brandweer en reddingsmaterieel moet voldoen, dat met het oog 
op gebruik hierte lande wordt vervaardigd, ingevoerd of in de handel ge-
bracht. 

2. Voor verrichtingen van overheidswege, die krachtens een algemene 
maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid worden gedaan kunnen 
overeenkomstig daarbij te stellen regels vergoedingen in rekening worden 
gebracht. Deze vergoedingen worden niet in rekening gebracht aan publiek-
rechtelijke lichamen. 

Artikel 17 

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter voorkoming van brand 
regels worden gesteld betreffende: 

a. het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden, welke brandge-
vaar opleveren voor bouwwerken; 

b. inrichtingen niet vallende onder de bepalingen der Hinderwet, welke 
naar het oordeel van de met de uitvoering van deze regels belaste bestuurs-
organen brandgevaar opleveren voor bouwwerken, die om hun kunstwaar-
de, hun wetenschappelijk belang of hun bestemming bijzondere bescher-
ming tegen dat gevaar behoeven. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met het oog op het voor-
komen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en 
het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand regels worden gesteld 
betreffende de bouwwerken genoemd in het eerste lid, onder b, en bouw-
werken, die uit hoofde van hun bestemming in bijzondere mate blootstaan 
aan brandgevaar, in geval van brand in bijzondere mate gevaar opleveren 
voor personen, dieren of goederen, dan wel in verband met de zich daarin 
bevindende goederen of stoffen bij brand in bijzondere mate gevaar opleve-
ren voor bij de brandbestrijding betrokken personen. 

3. Een voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 
in het tweede lid, voorzover de daarbij gestelde regels betrekking hebben op 
bouwwerken, vallende onder de bepalingen der Hinderwet, wordt Ons ge-
daan door Onze Minister van Binnenlandse Zaken na overleg met Onze Mi-
nister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

4. Artikel 16, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 
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PARAGRAAF 6. INSPECTIE VOOR HET BRANDWEERWEZEN 

Artikel 18 

1. Er is een inspectie voor het brandweerwezen die tot taak heeft ten be-
hoeve van : 

a. Onze Min is te rvan Binnenlandse Zaken: 
1°. het behandelen van technische en het voorbereiden van andere werk-

zaamheden, voor zover deze vanwege Onze Minister moeten worden ver-
richt en betrekking hebben op het voo rkomen, beperken en bestr i jden van 
brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van on-
gevallen bij brand en het beperken en bestri jden van gevaar voor mensen en 
dieren bij ongeval len en rampen anders dan bij b rand; 

2°. het u i tvoeren van opdrachten, gegeven bij of krachtens de wet , die be-
trekking hebben op de onder 1° genoemde onderwerpen; 

3°. het doen van onderzoekingen ter zake van de onder 1° genoemde on-
derwerpen, alsmede het geven van advies dienaangaande, ook uit eigen be-
weg ing ; 

4°. het verzamelen en het verwerken van de gegevens, die voor de onder 
1° genoemde onderwerpen van belang kunnen zi jn; 

b. Ri jksinstel l ingen, zowel burgerl i jke als mi l i ta i re: 
het geven van advies en voor l icht ing, ook uit eigen beweging, ter zake van 

de onder a, 1° genoemde onderwerpen; 
c. provinciale staten: 
het geven van advies, ook uit eigen beweging, ter zake van de ui toefening 

der bevoegdheden, bedoeld in artikel 3; 
d. gedeputeerde staten: 
het geven van advies, ook uit eigen beweging, ter zake van de ui toefening 

der bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 en 4 alsmede ter zake van 
goedkeur ing van een gemeenschappel i jke regeling inzake het brandweer-
wezen; 

e. Onze Commissaris in de provincie: 
het geven van advies inzake en, op verzoek, het verlenen van bi jstand bij 

de u i toefening van zijn bevoegdheden bedoeld in artikel 8, eerste lid en artikel 
9, eerste l id, en zijn taak, bedoeld in artikel 10; 

f. bestuursorganen van provincies, gemeenten, regionale brandweren en 
andere publiekrechtel i jke l ichamen: 

het geven van advies en voor l icht ing, ook uit eigen beweging, ter zake van 
de onder a, 1° genoemde onderwerpen; 

g. bestuursorganen van gemeenten en regionale brandweren: 
het geven van advies en voor l icht ing, ook uit eigen beweging, ter zake van 

de vei l igheid en deugdel i jkheid van het brandweer- en reddingsmater ieel 
dat zij in gebruik hebben; 

h. part icul ieren: 
het geven op daartoe strekkend verzoek van advies ter zake van de onder 

a, 1° genoemde onderwerpen voor zover dit niet van gemeentewege of van-
wege de regionale brandweer kan geschieden. 

2. ledere ambtenaar en het overige personeel werkzaam bij de overheid 
zijn verpl icht om de door Onze Minister van Binnenlandse Zaken aangewe-
zen ambtenaren van de inspectie de inl icht ingen te verstrekken welke dezen 
nodig oordelen in verband met het onderzoek naar het ver loop van een 
brand, ongeval of ramp. 

3. De inspectie bestaat uit een hoofdinspect ie, gevestigd te 's-Gravenha-
ge en tenminste vijf districtsinspecties. Aan het hoofd van de inspectie staat 
een hoofdinspecteur; aan het hoofd van elke districtsinspectie staat een dis-
tr ictsinspecteur. Bij a lgemene maatregel van bestuur worden regels gege-
ven inzake de verdere samenstel l ing en de werkwijze der inspectie en wor-
den de ambtsgebieden voor de inspecteurs aangewezen. 
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PARAGRAAF 7. DE BRANDWEERRAAD 

Artikel 19 

1. Er is een Brandweerraad. Deze is gevest igd te 's-Gravenhage. 
2. De Brandweerraad heeft tot taak zich te beraden omtrent de a lgemene 

vraagstukken betreffende de in artikel 1, zesde l id, bedoelde onderwerpen. 
Hij is bevoegd de in l icht ingen in te w innen , welke hij daartoe behoeft. Hij 
dient Onze Minister van Binnenlandse Zaken, ook uit eigen beweging, van 
advies. 

3. Onze Minister hoort de Brandweerraad ter zake van algemene vraag-
stukken van brandweerzorg alsmede ter zake van de ontwerpen van regels, 
vast te stellen bij of krachtens algemene maatregelen van bestuur, bedoeld 
in deze wet. 

4. De Brandweerraad bestaat uit eenentwint ig leden, waaronder drie le-
den uit provinciale kr ing en acht leden uit gemeentel i jke kr ing. Als advise-
rende leden kunnen ver tegenwoordigers van depar tementen van a lgemeen 
bestuur aan de beraadslagingen deelnemen. 

5. De voorzit ter, de overige leden en de secretaris worden door Ons be-
noemd en onts lagen. De benoeming van de leden geschiedt voor de t i jd van 
vier jaren. De zi t t ingsperiode van tussent i jds benoemde leden eindigt tege-
lijk met die van de over ige leden. 

6. Onze Minister treft de nodige voorz ieningen ten behoeve van het secre-
tariaat. 

7. Bij a lgemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels gegeven 
worden omtrent de samenstel l ing en de werkwi jze van de Brandweerraad. 

PARAGRAAF 8. DWANG- EN STRAFBEPALINGEN 

Artikel 20 

1. De burgemeester , de commandant van de gemeentel i jke brandweer, 
de commandan t van de regionale brandweer en het door hen aangewezen 
ter plaatse d ienstdoende personeel van de brandweer, alsmede de door 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen ambtenaren van de in-
spectie, bedoeld in artikel 18 dezer wet, hebben te allen t i jde vri je toegang 
tot alle plaatsen, voor zover zij het betreden daarvan voor een goede vervu l -
l ing van hun taak noodzakeli jk achten. Zo nodig verschaffen zij zich de toe-
gang met behulp van de sterke arm. 

2. Is zodanige plaats een won ing , dan treden zij tegen de wi l van de bewo-
ner niet b innen dan voorzien van een algemene of bi jzondere schriftel i jke 
last van de burgemeester. Van dit b innentreden maken zij proces-verbaal 
op, dat b innen tweemaal vier en twint ig uur aan degene, in wiens won ing is 
binnengetreden in afschrift word t uitgereikt of toegezonden. In dit proces-
verbaal word t mede van het t i jdst ip van het b innentreden en van het daar-
mee beoogde doel meld ing gemaakt. 

3. De burgemeester, de commandant van de gemeentel i jke brandweer, 
de commandant van de regionale brandweer en het door hen aangewezen 
ter plaatse d ienstdoende personeel van de brandweer, alsmede de door On-
ze Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen ambtenaren van de in-
spectie, bedoeld in artikel 18 dezer wet, zijn bevoegd alle door hen nodig ge-
achte ui trust ingsstukken en hulpmiddelen op de plaatsen, bedoeld in het 
eerste l id, mee te nemen en daarvan op zodanige wijze gebruik te maken als 
voor een goede vervul l ing van hun taak noodzakeli jk is. Zij zijn voorts be-
voegd personen aan te wi jzen, die met hen die plaatsen kunnen betreden. In 
het geval, bedoeld in het tweede l id, word t van de ui toefening van deze be-
voegdheden meld ing gemaakt in het proces-verbaal. 
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4. De personen, bedoeld in het eerste en derde l id, die bij het vervul len 
van hun taak de beschikkjng kri jgen over gegevens, waarvan zij het ver t rou-
wel i jk karakter kennen of redel i jkerwijs moeten vermoeden, zi jn, onvermin-
derd het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur, verpl icht tot ge-
he imhoud ing daarvan tenzij uit hoofde van het ambt dat zij bekleden enig 
ander voorschri f t van toepassing is. 

Artikel 21 

1. Fabrikanten van en handelaren in brandweer- en reddingsmater ieel zijn 
verpl icht te gedogen, dat de door de Minister van Binnenlandse Zaken aan-
gewezen ambtenaren van de inspectie, bedoeld in artikel 18 dezer wet, uit 
materieel monsters nemen of dit materieel beproeven. Indien daarbij ver-
bruik van materieel plaatsvindt, word t de kostpri js vergoed. 

2. Het hoofd of de bestuurder van een inr icht ing waarop de algemene 
maatregel van bestuur bedoeld in artikel 13, tweede l id, betrekkking heeft, is 
verpl icht gedeputeerde staten of de door Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken aangewezen ambtenaren de nodige in l icht ingen te verstrekken ten 
behoeve van de ui toefening van de in artikel 13 bedoelde bevoegdheid tot 
aanwi jz ing. 

3. Art ikel 20, vierde l id, is van overeenkomst ige toepassing. 

Artikel 22 

1. Op overtreding van de regels van de brandbevei l ig ingsverordening en 
de regels bedoeld in artikel 16, eerste l id, en artikel 17 kan als straf gesteld 
worden hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 
t ienduizend gulden. 

2. Overtreding van artikel 13, eerste, vierde en vi j fde l id, en artikel 2 1 , eer-
ste en tweede l id, wo rd t gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of 
geldboete van ten hoogste t ienduizend gulden. 

3. In geval van overt reding van artikel 13, eerste l id, kan als b i jkomende 
straf worden opgelegd gehele of gedeeltel i jke st i l legging van de inr icht ing 
voor een t i jd van ten hoogste een jaar. 

4. De feiten zijn over t red ingen. 

Artikel 23 

1. Met de opspor ing van de fei ten, strafbaar gesteld bij of krachtens arti-
kel 22 zijn behalve de opspor ingsambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvorder ing, mede belast de door Onze Minister van Binnen-
landse Zaken aangewezen ambtenaren. 

2. De opspor ingsambtenaren zijn te allen t i jde bevoegd tot inbeslagne-
ming van daarvoor vatbare voorwerpen. Zij kunnen daartoe hun uit levering 
vorderen. 

PARAGRAAF 9. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 24 

Regels vastgesteld krachtens de artikelen 12 en 17 bl i jven buiten toepas-
sing voorzover zij str i jdig zijn met voorschr i f ten vastgesteld krachtens an-
dere wetten. 

Artikel 25 

1. Binnen twee jaren na de datum van inwerk ingtreding van deze wet 
worden door de gemeenteraad, voor zover nod ig , een verordening als be-
doeld in artikel 1, alsmede een brandbevei l ig ingsverordening, welke vo l -
doen aan de eisen gesteld bij of krachtens deze wet, vastgesteld. 
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2. Regels, vastgesteld op grond van artikel 1, eerste lid, van de Brand-
weerwet (wet van 23 juni 1952, Stb. 362), voorschriften vastgesteld op 
grond van artikel 174bis van de gemeentewet, voorschriften vastgesteld 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 168 van de gemeentewet, welke 
voorzien in onderwerpen vermeld in artikel 1 of artikel 12 van deze wet, blij-
ven, voor zover zij niet in strijd zijn met het bij of krachtens deze wet bepaal-
de, van kracht. Gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten inzake de 
brandweer, welke in strijd zijn met het bij of krachtens deze wet bepaalde, 
vervallen twee jaren na de datum van inwerkingtreding van deze wet tenzij 
zij eerder zijn vervangen of aan deze wet zijn aangepast. 

3. Voorschriften vastgesteld op grond van de artikelen 3, 5, tweede lid, en 
8, zesde lid, van de Brandweerwet (wet van 23 juni 1952, Stb. 362), worden ge-
acht te zijn vastgesteld op grond van de artikelen 16, 17,18, derde lid, on-
derscheidenlijk 19, zevende lid van deze wet. Aanwijzingen gedaan op grond 
van de artikelen 6 en 10 van de Brandweerwet (wet van 23 juni 1952, Stb. 
362) worden geacht te zijn gedaan op grond van de artikelen 20, onderschei-
denlijk 23 van deze wet. 

Artikel 26 

Binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet vindt de 
aanwijzing, bedoeld in artikel 3, eerste lid, plaats. 

Artikel 27 

Het dagelijks bestuur van de regionale brandweer bereidt, in overeen-
stemming met het gezag, bevoegd krachtens de Wet bescherming bevolking, 
volgens door Onze Minister van Binnenlandse Zaken te stellen regels, de 
overneming van taken op het gebied van de bescherming van de bevolking 
door de regionale brandweer voor. 

Artikel 28 

De Brandweerwet (wet van 23 juni 1952, Stb. 362) wordt ingetrokken. 

Artikel 29 

Deze wet kan worden aangehaald als Brandweerwet. 

B 

In de gemeentewet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1°. De artikelen 174bisen 209 onder n en overvallen. 
2° In artikel 209 onder p wordt na het woord secretarie ingevoegd: het 

personeel van de gemeentelijke brandweer. 
3° Artikel 222 wordt gelezen: 
De burgemeester heeft het opperbevel bij brand, alsmede bij ongevallen 

anders dan bij brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft. 

C 

De onderdelen A en B treden in werking met ingang van een door Ons te 
bepalen tijdstip, dat voor de verschillende bepalingen verschillend kan zijn. 
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
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