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A A N DE RAAD VAN STATE VOORGELEGDE TEKSTEN 

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN ONDERDELEN VAN DE TWEEDE NOTA 
VAN WIJZIGING EN VAN DE MEMORIE VAN ANTWOORD DIE NADIEN 
ZIJN GEWIJZIGD 

NOTA VAN WIJZIGING 

Artikel 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 «voor-
schriften». 

2°. In onderdeel b van het vierde lid 
vervallen de woorden «en rampen». 

3°. In het vijfde lid wordt voor 
«brandweer» ingevoegd: gemeentelij-
ke. 

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 de in het vierde lid genoemde 
onderwerpen alsmede ter zake van 
het beperken en bestrijden van 
rampen. 

Artikel 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 wordt als volgt 
gelezen: 

2. Bij algemene maatregel van 
bestuur worden regels gegeven 
omtrent de eisen waaraan de opleidin-
gen moeten voldoen, omtrent de 
leerplannen en de exameneisen. 

3°. Het derde lid vervalt. 

Artikel XV 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbrak artikel XV. 

Artikel XVIII 

In Artikel 18 wordt als volgt gewij-
zigd: 

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 aange-
legenheden de brandweerzorg 
betreffende, en bij te staan in de 
uitoefening van zijn bevoegdheden op 
grond van deze wet. 

2°. Het tweede lid wordt vernum-
merd tot derde, het derde tot vierde 
lid. 

3°. Een nieuw tweede lid wordt 
ingevoegd, dat als volgt luidt: 

2. De inspectie heeft voorts tot taak 
ten behoeve van: 

a. rijksinstellingen alsmede 
bestuursorganen van provincies, 
gemeenten, regionale brandweren en 
andere publiekrechtelijke l ichamen: 

het geven van advies en voorl ichting, 
ook uit eigen beweging, over aangele-
genheden de brandweerzorg betref-
fende en, op verzoek, het verlenen 
van bijstand bij de uitoefening van 
bevoegdheden op grond van deze 
wet; 

b. bestuursorganen van gemeenten 
en regionale brandweren: 

het geven van advies en voorl ichting, 
ook uit eigen beweging, terzake van 
de veiligheid en deugdelijkheid van 
het brandweer- en reddingsmaterieel 
dat zij in gebruik hebben; 

c. particulieren: 
het geven op daartoe strekkend 

verzoek van advies over aangelegen-
heden, de brandweerzorg betreffende, 
voor zover dit niet van gemeentewege 
of vanwege de regionale brandweer 
kan geschieden. 

Artikel XX 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbrak de 
wijziging onder 4°. 
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Artikel XXVIII 

In artikel 27 wordt in plaats van «de 
regionale brandweer» gelezen: het op 
de datum van inwerkingtreding van 
deze wet op basis van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen gevormde 
samenwerkingsverband inzake de 
brandweer. 

Artikel XXX 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbrak artikel 
XXX. 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

Par. I, eerste alinea 

Sedert het verschijnen van het 
voorlopig verslag op 27 januari 1983 
hebben zich ontwikkelingen voorge-
daan die mede bepalend zijn voor de 
beantwoording van de vraag hoe een 
definitieve regeling met betrekking tot 
het brandweerwezen in Nederland zal 
dienen te luiden. Deze ontwikkelingen 
zijn de volgende: 

- Bij tweede nota van wijziging is 
het voorstel van Wet gemeenschappe-
lijke regelingen opnieuw gewijzigd 
(kamerstukken II 1982/1983, 16538, nr. 
10). 

- Het Decentralisatieplan is aan de 
Tweede Kamer aangeboden (kamer-
stukken II 1982/1983, 16492, nr. 7). 

- Het kabinet heeft besloten een 
groot aantal wetsvoorstellen, waaron-
der de ontwerp-Brandweerwet, te 
onderzoeken op mogelijkheden tot 
deregulering. 

- Het ontwerp van Wet reorganisa-
tie binnenlands bestuur is ingetrokken 
(kamerstukken II 1983/1984, 14322, nr. 
40). 

- Uitgebracht is een nota Organisa-
tie binnenlands bestuur (kamerstukken 
II 1982/1983, 17944, nr. 2); deze is 
behandeld in de Vaste Commissie 
voor Binnenlandse Zaken (Handelin-
gen UCV 1983/1984, nr. 3). 

- Het kabinet heeft een besluit 
genomen over het budget voor de 
rampenbestrijding en in verband 
daarmee besloten dat de Organisatie 
Bescherming Bevolking vervroegd 
wordt opgeheven (kamerstukken II 
1982/1983, 17220, nr. 6 en nr. 7). 

Par. V, zesde alinea (na het citaat) 

Ten slotte heb ik het voorstel van 
wet nog bezien op mogelijkheden tot 
deregulering. Zoals bekend is het, met 
vele andere, voorwerp van onderzoek 

geweest ten einde tot versobering en 
vereenvoudiging van regelgeving te 
komen. De werkgroep die ten behoeve 
van de commissie-Geelhoed het 
voorstel nader heeft onderzocht, heeft 
een aantal dereguleringsvoorstellen 
aan de commissie gedaan, waarvan ik 
met instemming heb kennis genomen. 
Ik heb dan ook de voorstellen overge-
nomen en in de tweede nota van 
wijziging verwerkt. Voor een nadere 
toelichting op de wijzigingen verwijs 
ik naar paragraaf X van deze memorie. 
Gebleken is overigens dat wijzigingen 
die in het kader van de deregulering 
gewenst zijn in een aantal gevallen 
parallel lopen met wijzigingen die uit 
een oogpunt van decentralisatiebeleid 
geboden zijn. Beide operaties, zo zou 
men kunnen zeggen, ondersteunen 
elkaar. Dat behoeft geen verbazing te 
wekken wanneer men bedenkt dat het 
hier gaat om een relatief groot aantal 
nadere uitvoeringsregelingen die én 
het gevaar van centralisatie én van te 
verfijnde regelgeving in zich bergen. 

Par. VII, tiende alinea, voorlaatste 
volzin 

Dit betreft met name ook het nog 
niet in deze memorie genoemde 
artikel 27, regelende de voorbereiding 
van de overname van de BB-taken. 

Par. IX (De uitbreiding van het 
beroepspersoneel bij de gemeente-
brandweren) 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbrak in de 
tweede alinea, vierde volzin: 

- in tegenstelling tot de Raad voor 
de gemeentefinanciën in zijn advies 
op de tweede nota van wijziging -

Par. IX 

Financiering 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbrak de laatste 
zin van de voorlaatste alinea. 

Par. IX 

Financiering taken regionale 
brandweren en provincies ten aanzien 
van de rampenbestrijding in buitenge-
wone omstandigheden 

Zoals blijkt uit het regeerakkoord 
geeft het kabinet hoge prioriteit aan 
beperking van specifieke uitkeringen 
met als doel de beleidsvrijheid van de 
lagere overheden te vergroten. Reeds 
kort na het aantreden van het kabinet 

heb ik, samen met de minister van 
Financiën en diens staatssecretaris, 
bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel 
ingediend, waarbij de Provinciewet en 
de gemeentewet werden aangevuld 
met bepalingen met betrekking tot de 
totstandkoming van nieuwe specifieke 
uitkeringen. Het wetsvoorstel bevatte 
tevens regels voor de sanering van 
bestaande specifieke uitkeringen. Het 
heeft mij verheugd dat beide Kamers 
der Staten-Generaal dit wetsvoorstel 
binnen een zodanig tijdsbestek 
hebben behandeld, dat de wet op 1 
januari jongstleden in werking kon 
treden. 

Nu bij nota van wijziging het 
takenpakket van de regionale brandwe-
ren is uitgebreid met taken in het 
kader van de rampenbestrijding in 
buitengewone omstandigheden, moet 
op grond van de hiervoor bedoelde 
wet tot wijziging van de Provinciewet 
en de gemeentewet (wet van 22 
december 1983, Stb. 649) en op grond 
van de Financiële-Verhoudingswet 
1984 (Stb. 1983, 650) in deze memorie 
worden aangegeven via welke 
bekostigingswijze de financiële 
gevolgen voor gemeenten van de 
taakuitbreiding worden opgevangen. 
Bij de keuze van de bekostigingswijze 
heb ik enerzijds rekening gehouden 
met de nieuwe artikelen in de Provin-
ciewet en de gemeentewet, anderzijds 
met het belang van de totstandkoming 
van een voor haar taak berekende 
rampenbestrijdingsorganisatie, 
waarin de regionale brandweren een 
centrale plaats innemen. 

Ik ben van mening dat gedurende 
de periode, waarin de regionale 
brandweren voorzieningen zullen 
moeten treffen om hun taken in het 
kader van de rampenbestrijding in 
buitengewone omstandigheden te 
kunnen vervullen, een specifieke 
uitkering het meest geschikte middel 
is om de kosten, die daaruit voor de 
regionale brandweren voortvloeien, te 
vergoeden. Bij deze voorzieningen 
valt, afgezien van het materieel dat 
van rijkswege ter beschikking zal 
worden gesteld van de regionale 
brandweren, onder meer te denken 
aan opleidingsfaciliteiten. Indien de 
kosten, die verbonden zijn aan het 
treffen van deze voorzieningen door 
middel van een specifieke uitkering 
worden vergoed, is het mogelijk de 
ongelijkheid in het voorzieningen-ni-
veau van de regionale brandweren, 
die ontstaat na de opheffing van de 
Organisatie Bescherming Bevolking 
zoveel mogelijk weg te nemen. Alleen 
op deze wijze kan bereikt worden dat 
in en na de opbouwfase in alle delen 
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van het land adequaat kan worden 
opgetreden, indien zich een ramp 
voordoet. Daarom acht ik een specifie-
ke uitkering gedurende de opbouwfase 
van de regionale brandweren wense-
lijk. 

Op deze uitkering zijn strikt genomen 
die bepalingen van de wet van 23 
december 1983 van toepassing die 
betrekking hebben op nieuwe specifie-
ke uitkeringen doch gelet op het 
vergevorderde stadium van behande-
ling van de ontwerp-Brandweerwet is 
het alleszins redelijk de saneringsbe-
paling voor bestaande specifieke 
uitkeringen toe te passen. 

Op grond hiervan wordt in artikel 
23a bepaald dat artikel 4a, dat de 
basis vormt voor de specifieke 
uitkering, vervalt op 1 januari 1989. 
Het is echter niet uitgesloten dat het 
noodzakelijke voorzieningenniveau op 
die datum nog niet bij alle regionale 
brandweren zal zijn gerealiseerd. Om 
deze reden wordt in artikel 23b 
bepaald dat na 1 januari 1989 nog 
enkele jaren een specifieke uitkering 
mogelijk zal zijn, indien op dat 
moment de noodzakelijke voorzienin-
gen ongelijk zijn gespreid dan wel 
nog niet zijn voltooid. Artikel 237b van 
de gemeentewet staat toe dat in 
dergelijke gevallen van een specifieke 
uitkering gebruik wordt gemaakt. Te 
zijner ti jd zal, in overleg met de 
minister van Financiën, bezien 
worden of aan artikel 23b uitvoering 
zal worden gegeven. 

De artikelen 4a en 23b vormen niet 
alleen de basis voor een specifieke 
uitkering aan de regionale brandwe-
ren, doch ook voor een dergelijke 
uitkering aan de provincies tot 
vergoeding van de kosten die op dat 
niveau worden gemaakt in verband 
met de taken van de provincies in het 
kader van de rampenbestrijding in 
buitengewone omstandigheden. Deze 
kosten hebben onder meer betrekking 
op de noodzakelijke uitbreiding van 
het ambtelijke apparaat en op investe-
ringen op het gebied van de verbin-
dingen (aanpassingen van het 
provinciale verbindingssysteem aan 
dat van de regionale brandweren). 
Vergoeding van deze kosten aan de 
provincies door middel van een 
specifieke uitkering is noodzakelijk 
vanwege de bestaande ongelijkheid in 
het voorzieningen-patroon op provin-
ciaal niveau. 

Toelichting op artikel 1, derde lid 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbraken de twee 
laatste volzinnen. 

Toelichting op artikel 1, zesde lid 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbrak de slotzin. 

Toelichting op artikel 4, vijfde lid 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbrak de slotzin. 

Toelichting op artikel 11 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbrak de 
toelichting. 

Toelichting op artikel 14, tweede en 
derde lid 

tweede lid 

De bepaling van het tweede lid 
heeft het misverstand doen ontstaan, 
als zou het rijk de brandweeropleidin-
gen in vergaande mate willen gaan 
regelen. Dat is volstrekt niet de 
bedoeling. Evenals bij het vorige 
artikellid gaat het, naast regelgeving 
over de leerplannen en de examenei-
sen, om het stellen van eisen aangaan-
de de opleidingen, zodat ook op dit 
punt een overal gelijk kwaliteitsniveau 
bereikt wordt. De gewijzigde redactie 
van het tweede lid beoogt twijfel over 
de aard van de te stellen regels weg 
te nemen. Voor de vrees, geuit door 
de leden van de C.D.A.-fractie, dat de 
bepaling strijd zou opleveren met 
artikel 208, thans artikel 23, van de 
Grondwet is met de gewijzigde 
redactie geen reden aanwezig. 

derde lid 

Dit artikellid is door mij geschrapt. 
Nadere overweging heeft mij tot de 
conclusie gebracht dat aan regelgeving 
ter zake van georganiseerd overleg 
geen duidelijke behoefte bestaat. Het 
brandweerpersoneel is immers veelal 
in gemeentelijke of regionale dienst, 
waarvoor een vorm van overleg 
aanwezig is. De belangen van het in 
geringe mate aanwezige rijksbrand-
weerpersoneel kunnen behartigd 
worden via het Centraal Georganiseerd 
Overleg in Ambtenarenzaken. Ik sluit 
mij in dezen aan bij het rapport van de 
commissie-Geelhoed en kom tevens 
tegemoet aan de bezwaren die door 
verschillende fracties tegen dit artikellid 
zijn ingebracht. 

Toelichting op artikel 14a 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbrak de 
toelichting. 

Toelichting op artikel 17 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbrak de laatste 
volzin. 

Toelichting op artikel 18, eerste en 
tweede lid, en derde lid (nieuw) 

Artikel 18 

eerste en tweede lid 

De wijzigingen van artikel 18 zijn 
niet van principiële aard. Gepoogd is 
slechts het artikel, waar mogelijk, te 
bekorten. De leden van de S.G.P.-frac-
tie antwoord ik op hun vraag waarom 
de bedrijfsbrandweer ontbreekt in het 
artikel over de inspectie voor het 
brandweerwezen dat zij zich primair 
met vragen zal wenden tot de gemeen-
telijke of regionale brandweer. Mocht 
er behoefte aan advies van de 
inspectie zijn, dan kan het hoofd of de 
bestuurder van de inrichting een 
verzoek daartoe tot de inspectie 
richten, die indien het op haar weg 
ligt (zie haar taakopdracht in het 
tweede lid (nieuw), onder c) zal 
honoreren. 

derde lid (nieuw) 

Ik kan niet meegaan met de sugges-
tie van de leden van de C.D.A.-fractie 
dat het meer voor de hand ligt 
gemeentebesturen te verplichten 
inlichtingen te verstrekken aan Rijk en 
provincie, dat bij voorbeeld gemeen-
telijke brandweerlieden aam ambte-
naren van de inspectie. Met «het 
onderzoek naar het verloop van een 
brand, ongeval of ramp» wordt een, 
in eerste instantie, technisch onder-
zoek bedoeld. Het spreekt vanzelf dat 
de resultaten daarvan via de gebruike-
lijke wegen ter kennis van de verant-
woordeli jke bestuurders worden 
gebracht. Het vergaren van inlichtin-
gen via de omweg van het gemeente-
bestuur verdient mijns inziens geen 
aanbeveling. Bovendien moet bedacht 
worden dat de bepaling meer ambte-
naren dan gemeenteambtenaren 
omvat. Bij vervallen van het artikellid 
zou dus toch weer een bepaling nodig 
zijn, namelijk gericht op de ambtenaren 
die niet in gemeentelijke dienst zijn. 

Toelichting op artikel 20 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbrak de laatste 
volzin van de eerste alinea. 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie was tussen de 
tweede en derde alinea opgenomen: 
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De mogelijkheid die het vijfde lid 
(nieuw) biedt om personen aan te 
wijzen die mede alle plaatsen kunnen 
betreden is in principe onbeperkt. Het 
ligt evenwel in de rede dat van die 
mogelijkheid een restrictief gebruik 
wordt gemaakt. 

Toelichting op artikel 27 

In de aan de Raad van State 
voorgelegde versie ontbraken de 
tweede laatste volzinnen. 

Toelichting op artikel 29 

Anders dan de G.P.V. fractie ben ik 
niet bevreesd voor verwarring van de 
nieuwe Brandweerwet met de 
bestaande. Wanneer de nieuwe 
Brandweerwet aangehaald zal worden 
zal toch altijd behalve de citeertitel het 
jaartal en het nummer van het 
Staatsblad waarin zij is geplaatst 
vermeld worden. Misverstand lijkt mij 
daardoor uitgesloten. 
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