
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1983-1984 

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

Nr. 13 herdruk1 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 29 juni 1984 

In de considerans wordt het woord «noodzakelijk» vervangen door: 
wenselijk. 

In het gewijzigd voorstel van wet (16 695, nr. 9) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

I. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
1°. In de tweede volzin van het derde lid wordt in plaats van «sterkte» 

gelezen «minimumsterkte» en vervalt het woord «algemene» voor 
«voorschriften». 

2°. In onderdeel b van het vierde lid vervallen de woorden «en rampen». 
3°. In het vijfde lid wordt voor «brandweer» ingevoegd: gemeentelijke. 
4°. Het zesde lid komt als volgt te luiden: 
6. De taak van de brandweer bestaat in elk geval uit de feitelijke uitvoering 

van werkzaamheden ter zake van dein het vierde lid genoemde onderwerpen 
alsmede ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld 
in artikel 1 van de Rampenwet. 

II. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 
Het eerste, tweede en derde lid worden vervangen door een nieuw artikel 

2, dat als volgt luidt: 

Artikel 2 

Besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van de in artikel 1, 
tweede lid, bedoelde regels worden binnen een week na de vaststelling 
aan gedeputeerde staten gezonden. 

III. Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 
1°. In de eerste volzin van het eerste lid worden de woorden «bij in het 

Provinciaal blad te publiceren besluit» vervangen door: binnen een jaar na 
de datum van inwerkingtreaing van deze wet. 

2°. In de tweede volzin van het eerste lid vervallen de woorden «de 
publicatie van». 

3°. Het tweede lid vervalt. 
4°. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid, het vierde lid tot 

' Wegens verbetering van enige misstellingen. d e r d e lid. 
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5°. In de eerste volzin van het tweede lid (nieuw) wordt na «openbaar 
lichaam» tussen haakjes vermeld: regionale brandweer. Deze woorden 
vervallen in de tweede volzin van dit lid. 

6°. Het tweede lid, 1° onder d, wordt als volgt gelezen: 
d. het beschikbaar stellen van personeel en materieel in de gevallen, 

bedoeld in de artikelen 8 en 9; 
7°. Aan het tweede lid, 1°, worden de volgende onderdelen toegevoegd: 
e. het voorbereiden van de coördinatie bij de rampenbestrijding; 
f. het voorbereiden van de organisatie voor het optreden van de brand-

weer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan-
digheden en het regelen van de operationele leiding bij de rampenbestrij-
ding; 

g. het verzamelen en evalueren van gegevens ten behoeve van de 
waarschuwing en alarmering van de bevolking in geval van een ramp of van 
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan: 

h. het waarschuwen van de bevolking door middel van het sirenenet, het 
verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting. 

8°. Het tweede lid, 3° onder a en onder c, vervalt. De aanduiding van 
onderdeel b wordt gewijzigd in «a», die van onderdeel d in «b». 

IV. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
1°. In de eerste volzin van het eerste lid vervallen de woorden «bij in het 

Provinciaal blad te publiceren besluit». 
2°. In de tweede volzin van het eerste lid vervallen de woorden «de 

publicatie van». 
3°. In het tweede lid worden de woorden «bij Ons beroep» vervangen 

door: beroep op de Kroon, wordt het woord «bekendmaking» vervangen 
door: de dag van verzending en vervallen de woorden «in het Provinciaal 
blad». 

4°. In de eerste volzin van het derde lid en in de eerste volzin van het 
vierde lid wordt in plaats van «artikel 3, eerste en tweede lid» gelezen: 
artikel 3, eerste lid. 

5°. De laatste volzin van het derde lid vervalt. 

V. Een nieuw artikel (4a) wordt ingevoegd, dat als volgt luidt: 

Artikel 4a 

1. Tot vergoeding van de kosten die voor de regionale brandweren en de 
provincies voortvloeien uit de uitoefening van hun taken in het kader van 
de rampenbestrijding in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden en de voorbereiding daarop wordt uit 
's Rijks kas een bijdrage verleend. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur, de Raad voor de Gemeentefinan-
ciën gehoord, worden regels gesteld over het bepaalde in het eerste lid. 

VI. Artikel 5 vervalt. 

VII. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 
In de eerste volzin van artikel 6 wordt tussen «stelt» en «een organisatie-

overzicht» ingevoegd: met het oog op het verlenen van bijstand. 

VIII. Artikel 7 komt als volgt te luiden: 

Artikel 7 

1. Indien de bijstand, verleend door de regionale brandweer waaraan de 
gemeente deelneemt, niet toereikend is, verzoekt de burgemeerster Onze 
commissaris in de provincie de nodige voorzieningen te treffen. 
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2. De burgemeester doet de voorzitter van het dagelijks bestuur van de 
regionale brandweer mededeling van het doen van een verzoek, als 
bedoeld in het eerste lid. 

IX. Artikel 8 komt als volgt te luiden: 

Artikel 8 

1. De voorzitter van het dagelijks bestuur van de regionale brandweer 
stelt op verzoek van Onze commissaris in de provincie waarin de plaats van 
vestiging is gelegen personeel en materieel ter beschikking ten behoeve 
van bijstand binnen de provincie. De gemeentebesturen verlenen de 
voorzitter de hiervoor nodige medewerking. 

2. Onzecommissaris in de provincie doet Onze Ministervan Binnenlandse 
Zaken mededeling van het doen van een verzoek, als bedoeld in het eerste 
lid. 

X. Artikel 9 komt als volgt te luiden: 

Artikel 9 

1. Indien de bijstand, verleend ingevolge artikel 8, niet toereikend is, 
verzoekt Onze commissaris in de provincie Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken de nodige voorzieningen te treffen. Deze wendt zich tot Onze 
commissarissen van andere provincies. 

2. De voorzitter van het dagelijks bestuur van de regionale brandweer 
stelt op verzoek van Onze commissaris in de provincie waarin de plaats van 
vestiging is gelegen personeel en materieel ter beschikking ten behoeve 
van bijstand buiten de provincie. De gemeentebesturen verlenen de 
voorzitter de hiervoor nodige medewerking. 

XI. Artikel 11 komt als volgt te luiden: 

Artikel 11 

1. In de kosten die voor de regionale brandweren en de gemeenten 
voortvloeien uit de uitvoering van de artikelen 8, eerste lid en 9, tweede lid, 
kan een bijdrage worden verleend. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur, de Raad voor de Gemeentefinan-
ciën gehoord, worden regels gesteld over het bepaalde in het eerste lid. 

XII. Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: 
Het tweede en het derde lid vervallen. Het eerste lid wordt enig lid. 

XIII. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: 
De tweede volzin van het eerste lid komt te luiden: Voordat een aanwijzing 

plaatsvindt, plegen gedeputeerde staten overleg met het bestuur van de 
gemeente waarin de inrichting gelegen is. 

XIV. Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd: 
1°, Onderdeel c van het eerste lid wordt als volgt gelezen: 
c. de eisen met betrekking tot de keuring en de controle op lichamelijke 

en geestelijke geschiktheid. 
2°. Het tweede lid en het derde lid vervallen. 

XV. Een nieuw artikel (14a) wordt ingevoegd, dat als volgt luidt: 

Artikel 14a 

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven over de 
eisen waaraan daarin aan te wijzen opleidingen moeten voldoen. 
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2. Volgens door Onze Minister van Binnenlandse Zaken te stellen regels 
wordt het examen ter afsluiting van de opleidingen, bedoeld in het eerste 
lid, afgenomen vanwege Onze Minister van Binnenlandse Zaken. Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken geeft het diploma af. 

3. De opleiding en vorming van beroepsbrandweerofficieren geschiedt 
vanwege Onze Minister van Binnenlandse Zaken. 

XVI. Artikel 15 komt als volgt te luiden: 

Artikel 15 

Alvorens Ons een voordracht te doen inzake een algemene maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 1, derde lid, artikel 13, tweede lid, artikel 
14 en artikel 14a, eerste lid, stelt Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
gedeputeerde staten en gemeentebesturen gedurende twee maanden, te 
rekenen vanaf de dag van de publicatie van het ontwerp van die maatregel 
in de Nederlandse Staatscourant, in de gelegenheid hun mening omtrent 
dat ontwerp kenbaar te maken. 

XVII. Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: 
Het eerste, tweede, derde en vierde lid vervallen en worden vervangen 

door: 

Artikel 17 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter voorkoming van brand 
regels worden gesteld betreffende inrichtingen niet vallende onder de 
bepalingen der Hinderwet, die brandgevaar kunnen opleveren voor 
bouwwerken welke om hun kunstwaarde, hun wetenschappelijk belang of 
hun bestemming bijzondere bescherming tegen dat gevaar behoeven. 

XVIII. Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd: 
1°. Het eerste lid wordt als volgt gelezen: 
1. Er is een inspectie voor het brandweerwezen die tot taak heeft Onze 

Minister van Binnenlandse Zaken van advies te dienen in aangelegenheden 
de brandweerzorg betreffende, en bij te staan in de uitoefening van zijn 
bevoegdheden op grond van deze wet. 

2°. Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid. 
3°. Een nieuw tweede lid wordt ingevoegd, dat als volgt luidt: 
2. De inspectie heeft voorts tot taak ten behoeve van: 
a. Onze Minister van Binnenlandse Zaken: 
het doen van onderzoek naar het verloop van een brand, ongeval of 

ramp; 
b. rijksinstellingen alsmede bestuursorganen van provincies, gemeenten, 

regionale brandweren en andere publiekrechtelijke lichamen: 
het geven van advies en voorlichting, ook uit eigen beweging, over 

aangelegenheden de brandweerzorg betreffende en, op verzoek, het 
verlenen van bijstand bij de uitoefening van bevoegdheden op grond van 
deze wet; 

c. bestuursorganen van gemeenten en regionale brandweren: 
het geven van advies en voorlichting, ook uit eigen beweging, ter zake 

van de veiligheid en deugdelijkheid van het brandweer- en reddingsmaterieel 
dat zij in gebruik hebben; 

d. particulieren: 
het geven op daartoe strekkend verzoek van advies over aangelegenheden, 

de brandweerzorg betreffende, voor zover dit niet van gemeentewege of 
vanwege de regionale brandweer kan geschieden. 

4°. In het derde lid wordt in plaats van «ambtenaar» gelezen: rijksambte-
naar, en wordt in plaats van «overheid» gelezen: rijksoverheid. 
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XIX. Artikel 19, alsmede het opschrift «Paragraaf 7. De Brandweerraad» 
vervallen. 

XX. Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd: 
1°. In het eerste lid wordt in plaats van «artikel 18 dezer wet» gelezen: 

artikel 18 van deze wet en in plaats van «hun taak»: de taak die hun in deze 
wet is toebedeeld. 

2°. Het tweede lid wordt als volgt gelezen: 
2. Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de 

bewoner is een schriftelijke machtiging van de burgemeester vereist. 
3°. Het derde lid wordt vernummerd tot zesde lid, het vierde lid tot artikel 

20a. 
4°. Een nieuw derde lid wordt ingevoegd, dat als volgt luidt: 
3. In de machtiging kan worden bepaald dat de houder van de machtiging 

zich, voor zover dit voor het doel van het binnentreden redelijkerwijs is 
vereist, kan laten vergezellen door een of meer anderen. 

5°. Een nieuw vierde lid wordt ingevoegd, dat als volgt luidt: 
4. Een schriftelijke machtiging als bedoeld in het tweede lid is niet 

vereist, indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk 
gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning 
moet worden binnengetreden. 

6°. Een nieuw vijfde lid wordt ingevoegd, dat als volgt luidt: 
5. Degene die zonder toestemming van de bewoner in een woning is 

binnengetreden, maakt op zijn ambtseed of -belofte een schriftelijk verslag 
op omtrent het binnentreden. Het verslag wordt uiterlijk op de vierde dag 
na die waarop in de woning is binnengetreden toegezonden aan de 
burgemeester. Een afschrift van het verslag wordt binnen dezelfde termijn 
aan de bewoner uitgereikt of toegezonden. 

7°. In het zesde lid (nieuw) wordt in de eerste volzin in plaats van «artikel 
18 dezer wet» gelezen: artikel 18 van deze wet, worden de woorden «door 
hen nodig geachte» vervangen door: benodigde, en wordt in plaats van 
«als voor een goede vervulling van hun taak noodzakelijk is» gelezen: als 
zij voor een goede vervulling van hun taak noodzakelijk achten. De tweede 
volzin vervalt. De laatste volzin wordt als volgt gelezen: In het geval 
bedoeld in het vierde lid, wordt van de uitoefening van deze bevoegdheden 
melding gemaakt in het schriftelijk verslag. 

XXI. Artikel 20a komt als volgt te luiden: 

Artikel 20a 

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de 
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter 
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde 
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een 
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan 
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking 
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot 
bekendmaking voortvloeit. 

XXII. Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: 
1°. In het eerste lid wordt in plaats van «artikel 18 dezer wet» gelezen: 

artikel 18 van deze wet. 
2°. De laatste volzin van het eerste lid vervalt. 

XXIII. Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: 
Zowel in het eerste als in het tweede lid wordt de zinsnede «van ten 

hoogste tienduizend gulden» vervangen door: van de derde categorie, 
genoemd in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. 
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XXIV. Aan het begin van paragraaf 9 (overgangs- en slotbepalingen) 
worden twee artikelen ingevoegd, die als volgt luiden: 

Artikel 23a 

Artikel 4a vervalt op 1 januari 1989 onder toevoeging van de desbetreffende 
gelden aan het Gemeentefonds, onderscheidenlijk het Provinciefonds. 

Artikel 23b 

1. Indien de voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van 
de taken van de regionale brandweren, onderscheidenlijk de provincies, als 
bedoeld in artikel 4a, op 1 januari 1989 ongelijk zijn gespreid dan wel nog 
niet zijn voltooid, kan ook na die datum, doch uiterlijk tot acht jaar na de 
inwerkingtreding van deze wet, uit 's Rijks kas een bijdrage worden 
verleend tot vergoeding van de kosten daarvan. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur, de Raad voor de Gemeentefinan-
ciën gehoord, worden regels gesteld over het bepaalde in het eerste lid. 

XXV. Artikel 24 komt als volgt te luiden: 

Artikel 24 

Regels vastgesteld krachtens artikel 17 blijven buiten toepassing voor 
zover zij strijdig zijn met voorschriften, vastgesteld krachtens andere 
wetten. 

XXVI. Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd: 
1°. Het eerste lid komt als volgt te luiden: 
gesteld bij of krachtens deze wet, alsmede een brandbeveiligingsveror-

dening vastgesteld. 
2°. De laatste volzin van het tweede lid wordt als volgt gelezen: 
Gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten inzake de brandweer 

die dezelfde gemeenten betreffen als de krachtens artikel 3, eerste lid, 
artikel 4, derde lid, of artikel 4, vierde lid, aangewezen gemeenten vervallen 
twee jaren na de datum van inwerkingtreding van deze wet, tenzij zij eerder 
aan deze wet zijn aangepast. 

3°. In het derde lid wordt in plaats van «de artikelen 3, 5, tweede lid, en 8, 
zesde lid» gelezen: de artikelen 3 en 5, tweede lid; in plaats van «de 
artikelen 16, 17, 18, derde lid, onderscheidenlijk 19, zevende lid» wordt 
gelezen: 16, 17 en 18, derde lid. 

XXVII. Artikel 26 vervalt. 

XXVIII. Artikel 27 komt als volgt te luiden: 

Artikel 27 

Het dagelijks bestuur van het op de datum van inwerkingtreding van 
deze wet op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen gevormde 
samenwerkingsverband inzake de brandweer bereidt, na overleg met het 
gezag, bevoegd krachtens de Wet bescherming bevolking, volgens door 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken te stellen regels, de uitvoering van 
taken, bedoeld in artikel 3, tweede lid, 1°, e tot en met h voor. 

XXIX. In artikel 28 wordt tussen «wordt» en «ingetrokken» tussen 
komma's ingevoegd: met uitzondering van artikel 8. 

XXX. Artikel 29 komt als volgt te luiden: 
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Artikel 29 

Deze wet kan worden aangehaald als Brandweerwet met vermelding van 
het jaartal van het Staatsblad waarin zij zal worden geplaatst. 

XXXI. Onderdeel B, 2° vervalt. Onderdeel 3° wordt vernummerd tot 2°. 

XXXII. In onderdeel C wordt «met ingang van een door Ons te bepalen 
tijdstip» vervangen door: op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; 
wordt «bepalingen» vervangen door: artikelen, en wordt «zijn» vervangen 
door: worden gesteld. 

XXXIII. In het slotformulier wordt «ministeriële departementen» vervan-
gen door: ministeries. 
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