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NADER RAPPORT 

Aan de Koningin 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 19 
maart 1984, nr. 33, machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende een tweede nota 
van wijziging op bovenvermeld 
voorstel van wet, vergezeld van een 
nader gewijzigd voorstel van wet en 
de memorie van antwoord rechtstreeks 
aan mij te doen toekomen. Dit advies, 
gedateerd 22 mei 1984, nr. WO 
4.84.0132/07.4.20 moge ik U hierbij 
aanbieden. De Raad van State kan 
zich ermee verenigen, dat de tweede 
nota van wijziging wordt ingediend bij 
de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal, nadat aan een aantal opmerkin-
gen aandacht zal zijn geschonken. 

1. De Raad van State acht het, 
teneinde het verband tussen de 
Brandweerwet, zoals voorgesteld, en 
de ontwerp-Rampenwet duidelijker te 
laten blijken, wenselijk dat in de 
taakomschrijving van de brandweer in 
artikel 1, 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 
wetsvoorstel omschreven is. Het 
advies van de Raad heb ik opgevolgd. 
Artikel 1, zesde lid, is aangevuld, in 
dier voege dat daar wordt verwezen 
naar artikel 1 van de Rampenwet. 

2. De Raad van State acht de 
redengeving voor het schrappen van 

1 Eindbericht van de commissie vermindering 
en vereenvoudiging van overheidsregelingen, 
kamerstukken II 1983/1984, 17931, nr. 9. 

de verplichting van het provinciaal 
bestuur om de inspecteur voor het 
brandweerwezen te raadplegen 
onvoldoende. Hetzelfde geldt, aldus 
het College, voor het achterwege 
laten van de oorspronkelijk in artikel 
13, eerste l id, voorgestelde overlegpro-
cedure. In beide gevallen ben ik tot 
schrapping overgegaan omdat ik de 
adviesinwinning respectievelijk het 
overleg vanzelfsprekend acht, ook 
zonder wettelijke verplichting. Voor 
wat de inspecteur van het brandweer-
wezen betreft: deze heeft op grond 
van artikel 18 van het ontwerp de 
bevoegdheid het provinciaal bestuur 
te adviseren, ook uit eigen beweging. 

De Raad bestrijdt mijn standpunt, 
ingenomen in de memorie van 
antwoord bij artikel 13, dat opneming 
van een overlegverplichting in de wet 
uit dereguleringsoogpunt geen 
aanbeveling verdient. Ik geef de Raad 
toe dat schrappen van het voorschrift 
niettot vermindering vanbeleidslasten 
behoeft te leiden daar het in het 
oorspronkelijke artikel bedoelde 
overleg toch wel zal plaatshebben 
maar ik wi l daar tegenover stellen dat 
schrapping van een overbodig 
voorschrift in de wet wel degelijk in 
een sober en terughoudend wetge-
vingsbeleid past. Beperking van 
beleidslasten, aldus het eindbericht 
van de z.g. commissie-Geelhoed' 
(toetsingspunt 11, pagina 83/84), kan 
worden bewerkstelligd door zuinig te 
zijn met beïnvloedingsmechanismen 

en - wanneer enige beïnvloeding 
noodzakelijk wordt geacht - te kiezen 
voor een zo licht mogelijk middel. Ik 
heb in beide gevallen gekozen voor 
het middel van de aansporing in de 
memorie van antwoord. 

3. De Raad van State adviseert in 
de memorie van antwoord aan te 
geven of en zo ja, welke bepalingen 
van artikel 20 gehandhaafd zullen 
worden na de inwerkingtreding van 
de Algemene wet op het binnentreden. 

Ik heb het advies van de Raad 
opgevolgd en de memorie van 
antwoord in deze zin aangevuld. 

4. In de memorie van antwoord ware, 
aldus de Raad van State, aandacht te 
schenken aan het inmiddels versche-
nen Eindbericht van de Commissie 
vermindering en vereenvoudiging van 
overheidsregelingen. 

Ik versta de Raad aldus dat hij doelt 
op de rapportage over de ontwerp-
Brandweerwet in genoemd Eindbe-
richt. Ik heb een passage, waarin ik 
daarop inga, in de memorie van 
antwoord opgenomen (paragraaf V). 

5. De Raad van State acht het 
wenselijk dat in de memorie van 
antwoord op het advies van de Raad 
voor de gemeentefinanciën (advies 
van 2 mei 1984, nr. 2422 RGF 154/27) 
wordt ingegaan. Aan die wens heb ik 
gevolg gegeven. 
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6. Met de redactionele kanttekenirv 
gen van de Raad van State stem ik in. 
Ik heb deze dan ook in de wetstektst, 
c.q. de memorie van antwoord 
verwerkt. 

Ten slotte merk ik op dat de tekst 
van de memorie van antwoord op een 
enkel punt is aangepast aan inmiddels 
plaatsgehad hebbende ontwikkelingen. 

Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven ermee in te stemmen dat ik de 
met het vorenstaande in overeenstenv 
ming gebrachte tweede nota van 
wijziging, waarvan het concept bij dit 

nader rapport is gevoegd, zend aan 
de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal, tezamen met de door mij in te 
dienen memorie van antwoord. 

De staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken, 
M. J. J. van Amelsvoort 

7. Naast de door de Raad van State 
aanbevolen wijzigingen heb ik nog 
aanleiding gevonden de volgende 
wijzigingen aan te brengen. 

a. Naar aanleiding van de adviezen 
van onder meer de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (advies van 
7 mei 1984, nr. A72/2429) en van de 
Brandweerraad (advies van 27 april 
1984, nr. U1689) heb ik besloten het 
artikellid dat handelt over de opleidin-
gen te wijzigen c.q. aan te vullen. 
Voorts heb ik naar aanleiding van die 
adviezen wijzigingen aangebracht in 
artikel 18, derde lid. Voor een toelich-
ting op de beide onderwerpen verwijs 
ik naar de memorie van antwoord. 

b. De formulering van artikel 27 
vond ik bij nader inzien minder juist. 
Ik heb de woorden «in overeenstenv 
ming met» vervangen door: na 
overleg met; de woorden «de overne-
ming van taken op het gebied van de 
bescherming van de bevolking» heb 
ik vervangen door: de uitvoering van 
taken, bedoeld in artikel 3, tweede lid, 
1°, e tot en met h. 

c. Aangezien ik tot de conclusie 
gekomen ben dat de binnentredings-
regeling van artikel 20 onvolledig 
was, heb ik aan dit artikel een lid 
toegevoegd (thans het derde lid), op 
grond waarvan de houder van de 
machtiging onder bepaalde voorwaar-
den zelf de personen kan aanwijzen 
die met hem bevoegd zijn tot binnen-
treding. De ratio van deze bepaling 
heb ik in de memorie van antwoord 
uiteengezet. 

d. Naar aanleiding van onder meer 
het advies, dat de Commissie voor 
georganiseerd Overleg voor Nood-
wachtpersoneel en het ad-hoc 
overlegorgaan voor brandweerperso-
neel op 27 april 1984 over de tweede 
nota van wijziging hebben uitgebracht, 
heb ik de toelichting op het vervallen 
van artikel 14, derde lid, gewijzigd. 
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