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Bij Kabinetsmissive van 19 maart 
1984, nr. 33, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken, bij de Raad 
van State ter overweging aanhangig 
gemaakt een tweede nota van 
wijziging op het ontwerp van wet 
houdende nieuwe regels met betrek-
king tot het brandweerwezen (Brand-
weerwet), vergezeld van een nader 
gewijzigd voorstel van Wet en de 
memorie van antwoord. 

1. Het toegevoegde zesde lid van 
artikel 1 geeft volgens paragraaf X 
van de memorie van antwoord aan de 
brandweer een extra taak. Deze taak 
betreft de feitelijke uitvoering van 
werkzaamheden ter zake van het 
beperken en het bestrijden van 
rampen. De Brandweerwet, zoals 
voorgesteld, legt de taak, de structuur 
en het functioneren van de brandweer 
vast, terwij l de bevoegdheden van de 
brandweer bij de rampenbestrijding 
in de ontwerp-Rampenwet (Gedr. St. 
16 978) worden vastgelegd. De Raad 
van State acht het, teneinde het 
verband tussen beide wetten duidelij-
ker te laten blijken, wenselijk dat in de 
taakomschrijving in het zesde lid een 
verwijzing ingevoegd wordt naar de 
ontwerp-Rampenwet, zodat duidelijk 
is dat onder ramp verstaan wordt 
hetgeen in artikel 1, aanhef en onder 
b, van dat wetsontwerp omschreven 
is. 

2. De verplichting van artikel 5 om 
bij de uitoefening van de desbetreffen-
de bevoegdheden door provinciale 
staten respectievelijk gedeputeerde 
staten de inspecteur voor het brand-
weerwezen te raadplegen vervalt, 
omdat volgens de memorie van 
antwoord aan provinciale respectieve-
lijk gedeputeerde staten kan worden 
overgelaten bij wie zij advies inwinnen 
en verwacht mag worden, dat de 
eerder genoemde instanties de 
inspecteur zullen willen raadplegen 
ook zonder dat dit uitdrukkelijk wordt 
voorgeschreven. De Raad meent dat 
voorop behoort te staan of aan het 
raadplegen van de inspecteur een 
zodanig belang moet worden gehecht, 
dat ter zake een wettelijke verplichting 
dient te worden gehandhaafd. In de 
memorie ware op dit punt nader in te 
gaan. Hetzelfde geldt met betrekking 
tot het achterwege laten van de 
oorspronkelijke in artikel 13, eerste 
lid, voorgestelde overlegprocedure. In 
de memorie van antwoord wordt bij 
dit artikel nog vermeld, dat opneming 
van een dergelijk voorschrift in de wet 
uit dereguleringsoogpunt geen 
aanbeveling verdient. Deze opmerking 
is als redengeving onvoldoende, 
omdat het blijkens de memorie van 
antwoord toch wenselijk wordt 
geacht, dat een zodanig overleg in de 
praktijk zal plaatsvinden. Zulks houdt 
in dat afschaffing van het voorschrift 
voor de praktijk geen verandering 

meebrengt. De Raad meent dat een 
dergelijke situatie bezwaarlijk onder 
de noemer «deregulering» kan 
worden gebracht. 

3. In de toelichting op de redactie 
van artikel 20 wordt verwezen naar 
de toelichting bij artikel 24 van de 
ontwerp-Rampenwet, zoals dat bij 
de tweede nota van wijziging in dat 
ontwerp zal worden ingevoegd 
(memorie van antwoord, paragraaf 
X). Het is de Raad bekend, dat hierin 
wordt aangegeven in hoeverre de 
desbetreffende bepalingen zullen 
vervallen bij de inwerkingtreding van 
de Algemene wet op het binnentreden. 
In de onderhavige memorie van 
antwoord ware eveneens aan te 
geven of, en zo ja, welke bepalingen 
na de inwerkingtreding van de 
eerdergenoemde wet zullen worden 
gehandhaafd. 

4. In de memorie van antwoord 
ware aandacht te schenken aan het 
inmiddels verschenen eindbericht van 
de Commissie vermindering en 
vereenvoudiging van overheidsrege-
lingen (Gedr. St. Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1983-1984, 17931, nr. 9). 

5. Over de onderhavige nota van 
wijziging is door de Raad voor de 
gemeentefinanciën advies uitgebracht 
d.d. 2 mei 1984. 
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De Raad acht het wenselijk, dat 
hierop in de memorie van antwoord 
wordt ingegaan. 

6. Voor enkele redactionele kantte-
keningen moge het college verwijzen 
naar de bij het advies behorende 
bijlage. 

De Raad van State kan er zich mede 
verenigen, dat de tweede nota van 
wijziging wordt ingediend bij de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
nadat aan het vorenstaande aandacht 
zal zijn geschonken. 

Tegen overlegging van dit advies 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal bestaan bij de Raad geen 
bedenkingen. 

De waarnemend Vice-President van 
de Raad van State, 
G. H. Veringa 

Lijst van redactionele kanttekeningen, 
behorende bij het advies nr. 
W04.84.0132/ 07.4.20 van de Raad van 
State van 22 mei 1984 

- In de memorie van antwoord ad 
artikel 29 wordt opgemerkt dat er 
geen gevaar voor verwarring van de 
nieuwe Brandweerwet met de 
bestaande zal kunnen ontstaan. De 
nieuwe Brandweerwet zal behalve 
door middel van de citeertitel ook 
aangehaald worden door vermelding 
van het jaartal en het nummer van het 
Staatsblad waarin zij geplaatst is. 
Hierover zij opgemerkt dat blijkens 
artikel 28 de Brandweerwet (Stb. 
1952, 362) met uitzondering van 
artikel 8 wordt ingetrokken. Ook om 
die reden is het van belang een 
duidelijk onderscheid te maken. 
Volgens punt 80 van de Aanwijzingen 
voor de wetgevingstechniek wordt, 
indien ter onderscheiding van een 
andere regeling daaraan behoefte 
bestaat, het jaartal van het Staatsblad 
waarin de wet geplaatst wordt, in de 
citeertitel opgenomen of het (beoog-
de jaar van inwerkingtreding. Met 
deze aanwijzing ware in de memorie 
van antwoord alsnog rekening te 
houden. 

- Memorie van antwoord, ad artikel 
4, vijfde l id: de desbetreffende 
artikelen van de genoemde wetten 
waren aan te geven. 

- Memorie van antwoord, ad artikel 
20: in plaats van naar artikel 24 van 
de ontwerp-Rampenwet ware te 
verwijzen naar artikel 20f. 
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