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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE 
ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT1 

Vastgesteld 20 november 1984 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat heeft met de hier onder volgende vragen en opmerkingen een 
aanvang gemaakt met de schriftelijke voorbereiding van het voorstel voor 
een Brandweerwet. 

Algemeen 

De leden van de fractie van de V.V.D. konden zich in het voorliggende 
wetsvoorstel vinden, zeker nu door de Tweede Kamer enkele wijzigingen 
aangebracht zijn die - naar het oordeel van deze leden - als verbeteringen 
zijn aan te merken. De structurele doeluitkering voor de nieuwe rampbe-
strijdingstaak van de brandweer leek deze leden volkomen op haar plaats. 
Het overhevelen van de beslissingsbevoegdheid van provinciaal naar 
gemeentelijk niveau op een aantal terreinen zagen deze leden eveneens als 
een verbetering. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op dat het voorstel niet 
los gezien kan worden van de Gemeentewet. De regering belijdt daarnaast 
nog eens haar wens bevoegdheden te decentraliseren en te leggen bij de 
gemeenten en de autonomie van de gemeentes te resperteren. Deze leden 
stelden de vraag of de «aanwijzing»-achtige artikelen in dit wetsvoorstel 
wel in overeenstemming te brengen zijn met het streven naar bovenvermelde 
decentralisatie en de erkenning van de gemeentelijke autonomie. Is er geen 
strijdigheid met de Gemeentewet? 

Deze leden vroegen voorts of het uit oogpunt van goede wetssystematiek 
logisch is in dit voorstel uitvoerig te spreken over rampbestrijding (bij 
voor-beeld in artikel 3 van het voorstel), terwijl er ook een voorstel voor 
een Rampenwet (16978) bij de Staten-Generaal aanhangig is. 

Binnentreden 

De leden van de fractie van het C.D.A. stelden vast dat artikel 20, vijfde 
lid, onderscheid maakt tussen een «schriftelijk verslag» en het «afschrift» 
daarvan. Het tweede lid van artikel 12 van de Grondwet stipuleert onder 
meer: «Aan de bewoner wordt een schriftelijk verslag van het binnentreden 
verschaft.» Genoemd vijfde lid van artikel 20 van het voorliggend ontwerp 
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verplicht echter tot het uitreiken danwei toezenden van een «afschrift» van 
het verslag. Het verslag zelf wordt niet aan de bewoner maar aan de 
burgemeester gezonden. 

Welke is de reden geweest in dit voorstel af te wijken van het Grondwet-
telijke vooi schrift? 

Waarom is overigens niet de verplichting welke eerdergenoemd artikel 
12, tweede lid, van de Grondwet oplegt inzake legitimatie en mededeling 
van het doel van het binnentreden overgenomen in het voorstel? 

Personeelssterkte 

De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. vroegen zich af of het wel 
zo'n gelukkige gedachte geweest is de kroon de bevoegdheid te verlenen 
bij AMvB een minimumsterkte voor de brandweer aan de gemeentes voor 
te schrijven (artikel 1, derde lid). Deze leden zouden gaarne vernemen of de 
regering het voornemen heeft om al meteen daadwerkelijk gebruik te gaan 
maken van haar bevoegdheid. Is er aanleiding te veronderstellen dat 
gemeentebesturen hun verantwoordelijkheid op dit terrein niet kunnen 
dragen? Kan de staatssecretaris daar voorbeelden van geven? Zo ja, welke? 
Zo het antwoord bevestigend luidt, wanneer kan dan een AMvB worden 
verwacht? 

Hoe verhoudt zich overigens een dergelijke kroonbevoegdheid met 
artikel 1, tweede lid, van het voorliggend wetsvoorstel, zo vroegen de leden 
van de V.V.D.-fractie. Organisatie, beheer en taakstelling voor de brandweer 
worden daar uitdrukkelijk aan de gemeenteraad overgelaten. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of het voorschrijven van 
een minimum-sterkte ten gevolge zou kunnen hebben, dat gemeentes met 
een sterkte boven dat minimum dat rijksvoorschrift als legitimatie zullen 
gebruiken om tot beperking van het personeelsbestand te komen en zo van 
een «minimum» een «maximum» te maken. Is dergelijke handelswijze niet 
iet zeer verleidelijk in een tijd waarin gemeentes onder andere door 
kortingen van rijksuitkeringen zozeer moeten bezuinigen? 

Zou, zo vroegen deze leden, intussen een centrumgemeente met een 
cumulatieve problematiek niet wel eens een ander minimum behoeven dan 
een gemeente waar brand vrijwel uitsluitend ten gevolge van blikseminslag 
of hooibroei uitbreekt? 

De leden van de fractie van de V.V.D. wilden weten wat de gevolgen 
zouden zijn als bij AMvB een hogere sterkte zou worden vastgesteld dan 
door een gemeentebestuur noodzakelijk of zelfs wenselijk wordt geacht. 
Wie zal alsdan de meerkosten dragen? 

Een extraatje van zestien miljoen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen zich af of de staatssecretaris 
wel voldoende de gevolgen beseft van zijn voornemen zestien min. aan de 
brandweer ten goede te doen komen (eerder waren dat twee min. gulden 
meer; waarom is het bedrag verlaagd?) ten behoeve van extra aanwerving 
van 265 man brandweerpersoneel. 

Realiseert de staatssecretaris zich dat toedeling via het gemeentefonds 
een verdelingsprobleem oproept? Krijgen alle gemeentes nu iets extra's? 

Versiert de staatssecretaris een centralistische ingreep in de gemeentelijke 
autonomie - de gemeentes leggen uit eigen verantwoordelijkheid nu al 
meer dan vijfhonderd miljoen uit eigen middelen op tafel voor de brand-
weer - nu niet met een schamel extraatje van zestien miljoen? Is in die 16 
miljoen wel voldoende rekening gehouden met het extra beslag op 
gebouwen en materieel door de geplande 265 man nieuw personeel? 

Regionale brandweer 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zagen in artikel 3, tweede lid, een 
uitgebreide lijst van taken opgenomen voor de regionale brandweer. 
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Is er nu geen sprake van een afwijking van de komende nieuwe wet 
Gemeenschappelijke regelingen, die eveneens momenteel bij de Eerste 
Kamer aanhangig is? 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de bewindsman ervan uitgaat 
dat de regionale brandweer op financiële en praktische gronden steunen 
zal op de beroepsbrandweer in die regio's c.q. in de centrum-gemeentes. 
Het wetsvoorstel voorziet naar de mening van deze leden echter niet in de 
situatie dat er tussen de gemeentes in de regio zonder beroepsbrandweer 
en de centrumgemeentes geen overeenstemming kan worden bereikt over 
wederzijds dienstbetoon. Op welke wijze kan een impasse - zo die ontstaat -
worden doorbroken. Kunnen Gedeputeerde Staten op grond van artikel 4 
aan gemeentes opleggen hun beroepsbrandweer een taak te geven in de 
regionale brandweerstructuur? Het kwam deze leden voor dat de samen-
werking tussen regionale en plaatselijke (beroeps)brandweer onvoldoende 
is doordacht. 

Centrale ambtelijke diensten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden graag van de staatssecretaris 
horen om welke reden bij de directie brandweer van zijn departement 210 
personen werkzaam zijn, van wie de helft bij de hoofdinspectie. 

Verdraagt een zo zware bestraffing zich met het regeringsstreven naar 
decentralisatie? Dreigt de «overkill» aan inspectie overmatige centrale 
bemoeienis niet te bestendigen? 

Zou deze overmaat aan «zorg» geen oorzaak kunnen zijn van «hospitali-
sering» van gemeentes? 

Zou de centrale bemoeienis op vele terreinen niet drastisch kunnen 
worden verminderd, nu overal in het land regionale brandweren zijn - met 
bijbehorend personeel en materieel? 

Artikel 87 Grondwet 

De leden van de fractie van het C.D.A. formuleerden nog enkele opmer-
kingen en vragen over de tekst van het ontwerp. Is de zinsnede «A. Met 
betrekking tot het brandweerwezen wordt de volgende wet vastgesteld» 
wel in overeenstemming met de Grondwet? 

Artikel 87, eerste lid, van de Grondwet bepaalt immers dat een wetsvoorstel 
eerst wet wordt zodra het door de Staten-Generaal is aangenomen en door 
de Koning is bekrachtigd. De geciteerde zin is op zijn minst overbodig. 

Tekstuele opmerkingen 

Moet overeenkomstig artikel 26 van de Wet op de Raad van State de 
afdeling voor geschillen van bestuur in artikel 4, vijfde lid, niet geschreven 
worden als de Afdeling voor de geschillen van bestuur, zo vroegen de leden 
van de C.D.A.-fractie. 

In artikel 20, eerste lid, komt de term voor «noodzakelijk achten». Waarom 
is deze subjectieve formulering gekozen en niet de uitdrukking «noodzakelijk 
geacht wordt»? 

Artikel 23 bevat een aantal interessante formuleringen. In het eerste lid 
wordt gesteld «kan als straf gesteld worden». In het tweede lid staat 
«wordt gestraft». In het derde lid: «kan worden opgelegd». 

Welke is de ratio van deze verschillende formuleringen? Door wie wordt 
de straf, als bedoeld in het eerste lid, gesteld? 

De voorzitter van de commissie, 
Mevrouw J. H. B. van der Meer 

De griffier van de commissie. 
Mevrouw L. H. Dijkstra-Liesveld 
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