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Gaarne wil ik de leden van de Eerste Kamer mijn dank overbrengen voor 
het zo spoedig uitbrengen van het voorlopig verslag inzake het wetsvoor-
stel-Brandweerwet. 

Algemeen 

Deleden van de fractie van de V.V.D. stelden dat zij zich in het wetsvoorstel 
konden vinden. Enkele door de Tweede Kamer aangebrachte wijzigingen 
kenschetsten zij als verbeteringen, zoals de structurele doeluitkering voor 
de nieuwe rampbestrijdingstaak van de brandweer en het overhevelen van 
de beslissingsbevoegdheid op een aantal terreinen van het provinciaal 
naar het gemeentelijk niveau. De leden van de fractie van de P.v.d.A. 
legden een relatie tussen het wetsvoorstel en de gemeentewet. Zij vroegen 
of de «aanwijzing»-achtige artikelen in dit wetsvoorstel wel in overeenstenv 
ming te brengen zijn met het streven naar decentralisatie en de erkenning 
van de gemeentelijke autonomie en voorts of er geen strijdigheid was met 
de gemeentewet. 

Naar mijn mening is dit laatste niet het geval. Het geven van aanwijzingen, 
bij of krachtens wet, aan de gemeentebesturen is niet ongebruikelijk. Ook 
moet bedacht worden dat er op het gebied van de brandweerzorg, in 
vergelijking met vroeger, iets minder beleidsvrijheid wordt gelaten aan de 
gemeenten. Ik wijs in dit verband op de ontwikkeling die zich in de afgelopen 
decennia op het gebied van de brandweer heeft voltrokken. Ook de 
uitbreiding die de brandweertaak met het voorliggend wetsvoorstel 
ondergaat is een factor van belang. Overigens merk ik over het streven 
naar decentralisatie, ook genoemd door de leden van de P.v.d.A.-fractie, op 
dat het wetsvoorstel vergeleken met de eerder aan de Tweede Kamer 
voorgelegde versies, in sterk decentraliserende zin gewijzigd is door de 
tweede nota van wijziging. Bij het opstellen daarvan is bij elk in aanmerking 
komend artikel zorgvuldig overwogen of er mogelijkheden tot decentralisatie 
waren. Daarvan is in ruime mate gebruik gemaakt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen voorts of het uit een oogpunt 
van goede wetssystematiek logisch is in dit voorstel uitvoerig te spreken 
over rampbestrijding, terwijl er ook een voorstel voor een Rampenwet bij 
de Staten-Generaal aanhangig is. 
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Ik ben de leden van deze fractie erkentelijk voor het stellen van deze 
vraag die het wezen van beide wetsvoorstellen raakt. Zij geeft mij de 
gelegenheid het verschillend karakter van de voorstellen, ter aanvulling 
van hetgeen daaromtrent in de Tweede Kamer is gezegd, nader aan te 
duiden. 

De kern van het wetsvoorstel-Rampenwet wordt gevormd door de 
bepalingen die de bevoegdheden regelen van de bestuursorganen die bij 
de rampenbestrijding betrokken zijn. De Rampenwet kan derhalve geken-
schetst worden als een «bevoegdhedenwet». 

Zonder de ondersteuning van diensten en organisaties zouden bevoegd-
heden zinloos zijn. Welnu, die diensten en organisaties kennen hun eigen 
regeling, waarin hun taak en functioneren is vastgelegd. Ik noem de 
Brandweerwet, de Politiewet, de Wet ambulancevervoer, het Rode Kruisbe-
sluit. 

In artikel 11 van het wetsvoorstel-Rampenwet wordt de operationele 
leiding van de rampenbestrijding in principe opgedragen aan degene die 
de leiding over de brandweer heeft. 

Het wetsvoorstel-Brandweerwet sluit daar, voor wat betreft de organisatie, 
op aan. Artikel 3 bevat een taakomschrijving van de brandweerregio's. Zou 
daarin het element «rampenbestrijding», dat zo essentieel is in de taak van 
de brandweer-nieuwe stijl, ontbreken, dan zou het wetsvoorstel incompleet 
zijn. Aldus sluiten beide wetsvoorstellen goed op elkaar aan. 

Ik vertrouw de vrees van de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat er uit een 
oogpunt van goede wetssystematiek iets zou wringen, hiermede weggeno-
men te hebben. 

Binnentreden 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie welke de 
reden is dat in artikel 20, vijfde lid, niet van het schriftelijk verslag van het 
binnentreden zoals bedoeld in artikel 12, tweede lid, Grondwet, maar van 
een afschrift van het verslag gewag wordt gemaakt, merk ik het volgende 
op. 

In artikel 12, tweede lid, Grondwet is het vereiste opgenomen, dat aan de 
bewoner een schriftelijk verslag van het binnentreden wordt verstrekt. 

Evenals in vele andere binnentredingsbepalingen overhandiging of 
toezending van een afschrift van het proces-verbaal dat van het binnentreden 
wordt opgemaakt, is geregeld, bepaalt het vijfde lid van artikel 20 Brand-
weerwet, dat aan de bewoner een afschrift van het verslag, dat aan de 
burgemeester wordt toegezonden, wordt uitgereikt of toegezonden. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om een doorslag of kopie van het origineel, inhoudelijk 
gelijk aan het aan de burgemeester toegezonden verslag. Daarmee wordt 
voldaan aan het door de Grondwet gestelde vereiste, dat een schriftelijk 
verslag aan de bewoner wordt verschaft. 

De leden van dezelfde fractie vroegen naar het niet overnemen in dit 
wetsvoorstel van de eveneens in artikel 12, tweede lid, Grondwet vastgelegde 
verplichting tot legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden. 
Mijn antwoord daarop luidt dat bedoelde bepaling rechtstreeks van 
toepassing is. De Grondwet dwingt dus niet tot het opnemen van deze 
(vorm)voorschriften in bijzondere wetgeving, zoals de Brandweerwet. In 
afwachting van een algemene wet op het binnentreden, waarin uitwerking 
wordt gegeven aan de in dit artikellid neergelegde voorschriften, worden in 
nieuwe bijzondere binnentredingsbepalingen de gangbare voorschriften 
inzake de machtigingsregeling en de verslaglegging van het binnentreden 
opgenomen (vergelijk ook Handelingen II, 1984/1985, blz. 172 r.k. en blz. 
189). 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 16695, nr. 32b 2 



Personeelssterkte 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de V.V.D. stelden verschillende 
vragen over de voorgestelde algemene maatregel van bestuur inzake de 
minimumsterkte van de brandweer (artikel 1, derde lid). Om verschillende 
redenen heb ik het opnemen van de mogelijkheid voorschriften over de 
minimumsterkte te geven geboden geacht. Bij de mondelinge behandeling 
van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer heb ik daarvoor in de eerste 
plaats aangevoerd dat de kerntaak van de brandweer bij rampenbestrijding 
in alle omstandigheden een zeker sterkteniveau vereist. In de tweede 
plaats heb ik gewezen op de bijstandmogelijkheden die elke brandweer 
behoort te hebben. De bijstandverlening drijft op een evenredige inbreng 
van de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat een gemeente die te 
zwak is toegerust de andere gemeenten in de regio op twee manieren zou 
belasten: zij zou meer dan nodig bijstand behoeven en zelf minder dan op 
zijn plaats zou zijn bijstand kunnen verlenen. Naar mijn mening zijn 
voorschriften over de minimumsterkte daarom niet misplaatst en uit een 
oogpunt van coördinatie zelfs gewenst. De regering is dan ook voornemens 
de bevoegdheid tot het geven van dergelijke voorschriften terstond te gaan 
hanteren. Een algemene maatregel van bestuur kan in de loop van 1985 
tegemoet gezien worden. 

Met het bovenstaande wil ik niet gezegd hebben dat er bij mij twijfel 
bestaat over het verantwoordelijkheidsbesef van de gemeenten. Voorbeel-
den van gemeenten die in de uitvoering van de huidige brandweertaak 
tekort zouden schieten kan ik dan ook niet geven. De leden van de V.V.D.-
fractie vroegen naar de verhouding tussen de kroonbevoegdheid in artikel 
1, derde lid, en het bepaalde in het tweede lid van dat artikel. Ik zie geen 
discrepantie tussen beide artikelleden. Met de voorschriften over de 
minimumsterkte zullen slechts normen worden gegeven voor de regeling 
van de organisatie. De sterkte van ieder korps afzonderlijk wordt er niet 
door vastgesteld, zoals dat bij de beschikkingen op grond van artikel 5 
Politiewet voor de gemeentepolitie wel het geval is. Het gemeentebestuur 
behoudt dus voldoende ruimte om het eigen brandweerkorps een omvang 
te geven die is afgestemd op de plaatselijke risico's. Op grond van mijn 
eerder uitgesproken vertrouwen in het verantwoordelijkheidsbesef van de 
gemeentebesturen - dit in antwoord aan de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. - ben ik niet bang dat de gemeenten hun brandweren tot het 
uiterste minimum zullen terugbrengen, met de voorschriften over de 
minimumsterkte als legitimatie. Wanneer ik dat vertrouwen niet zou 
hebben, had ik een veel meer centralistisch systeem moeten ontwerpen, 
dat terecht weerstanden zou hebben opgeroepen. Ik weet mij gesteund 
door de gedachte dat de richtlijnen van de inspectie voor het brandweer-
wezen inzake personeels- en materieelssterkte ook niet in de door de leden 
van genoemde fractie bedoelde zin gebruikt zijn. Deze leden brachten ook 
naar voren dat de ene gemeente wel eens een ander minimum zou behoeven 
dan de andere. Ik ben het daar geheel mee eens, omdat elke gemeente met 
andere risico's te maken kan hebben. 

De leden van de fractie van de V.V.D. tenslotte wilden nog weten wie de 
meerkosten zal dragen die zullen ontstaan wanneer bij algemene maatregel 
van bestuur een hogere sterkte zou worden vastgesteld dan door een 
gemeentebestuur noodzakelijk of wenselijk wordt geacht. De Raad voor de 
gemeentefinanciën is op dit punt ingegaan in zijn advies over de tweede 
nota van wijziging op dit wetsvoorstel. Hij heeft als zijn oordeel uitgesproken 
dat uit de algemene maatregel van bestuur voortvloeiende extra lasten 
voor de gemeenten steeds financieel moeten worden gecompenseerd. Ik 
zal mij uiteraard houden aan het bepaalde in artikel 2 van de Financiële-
Verhoudingswet 1984. 
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Een extraatje van zestien miljoen 

Ik kan de leden van de fractie van de P.v.d.A. wellicht geruststellen door 
op te merken dat ik mij wel degelijk de gevolgen gerealiseerd heb van het 
voornemen zestien miljoen gulden aan de brandweer ten goede te doen 
komen. Terzijde merk ik op dat het helaas nodig is gebleken twee miljoen 
gulden op het eerder genoemde bedrag van achttien miljoen te bezuinigen. 
Mijn gedachtengang is steeds geweest dat bij de voorschriften over de 
minimumsterkte een aanvulling op de eigen middelen van een aantal 
gemeenten behoort te worden gegeven. Ik zou die aanvulling niet als een 
schamel extraatje willen aanduiden, maar als een toevoeging, nodig met 
het oog op de bijstandverlening, aan het inderdaad veel grotere bedrag dat 
de gemeenten zelf opbrengen. Hiertoe is in het verleden gekozen voor een 
verdeel maatstaf die aansloot bij de maatstaf, opgenomen in de Financiële-
Verhoudingswet 1960, namelijk 50000 inwoners. 

In de Financiële-Verhoudingswet 1984 is het verdeelstelsel gewijzigd. 
Een van de wijzigingen is een verschuiving van het gewicht dat aan het 
aantal inwoners is toegekend. Dit is drastisch verminderd. Daartegenover 
is een relatief zwaar gewicht toegekend aan het aantal woningen dat een 
gemeente telt. Deze wijziging van het verdeelstelsel in de Financiële-Ver-
houdingswet noopt tot een herbezinning over de wijze waarop de zestien 
miljoen gulden over de gemeenten zal moeten worden verdeeld. Een 
werkgroep is hier thans mee bezig. 

Met een extra beslag op gebouwen en materieel door de 265 man nieuw 
personeel is geen rekening gehouden. Gezien de spreiding van dit aantal 
over vele gemeenten zal het extra beslag per gemeente zeer gering zijn. 

Regionale brandweer 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden de vraag of de opneming 
in artikel 3, tweede lid, van een uitgebreide lijst van taken voor de regionale 
brandweer niet betekent dat afgeweken wordt van de nieuwe Wet gemeen-
schappelijke regelingen, die momenteel eveneens bij de Eerste Kamer 
aanhangig is. 

Mijn antwoord hierop luidt, dat deze afwijking van bedoeld wetsvoorstel 
samenhangt met het verschillende karakter van de twee aanhangige 
voorstellen, dat zich overigens duidelijker manifesteert waar het gaat om 
het systeem van indeling in samenwerkingsgebieden, respectievelijk 
aanwijzing van brandweerregio's. 

In het voorstel van Wet gemeenschappelijke regelingen wordt ter zake 
van de taak niet meer bepaald dan dat de regeling het belang of de belangen, 
ter behartiging waarvan zij is getroffen of gewijzigd, vermeldt en voorts, 
indien een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan wordt 
ingesteld, welke bevoegdheden daaraan worden toegekend (artikel 10, 
eerste en tweede lid). 

Taken die door meer gemeenten te zamen dienen te worden behartigd, 
worden in het wetsvoorstel niet vermeld. Redenen om zulks in het voorstel 
van wet-Brandweerwet wel te doen zijn er naar mijn mening voldoende. Ik 
noem het belang van de uniformiteit; waar zowel de bijstandverlening als 
de coördinatie bij de rampenbestrijding drijven op de brandweerregio's, is 
het noodzakelijk dat zij zich alle op die taken voorbereiden. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of mijn uitgangspunt is dat de 
regionale brandweer op financiële en praktische gronden zal steunen op de 
in de regio of de centrumgemeente aanwezige beroepsbrandweer. Ook 
vroegen zij hoe een eventuele impasse zou kunnen worden doorbroken in 
het geval dat gemeenten zonder beroepsbrandweer en centrumgemeenten 
geen overeenstemming kunnen bereiken over wederzijds dienstbetoon. 

In antwoord stel ik dat het wetsvoorstel niet onderscheidt tussen gemeen-
ten met en gemeenten zonder beroepsbrandweer. De omstandigheid dat er 
in het merendeel van de deelnemende gemeenten geen beroepsbrandweer 
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is vormt geen belemmering voor een goede uitvoering van de regionale 
taken, al zal daarbij de ondersteuning door de centrumgemeente, die veelal 
over een beroepskorps of althans een beroepskern beschikt, onontbeerlijk 
zijn. Ik releveer nog de uitbreiding van de beroepsbrandweer die zal gaan 
plaatsvinden. Het antwoord op de tweede vraag valt verschillend uit al naar 
gelang gedoeld wordt op de voor en die na de totstandkoming van een 
gemeenschappelijke regeling. Wanneer de betrokken gemeenten het vóór 
het aangaan van de regeling niet eens kunnen worden over de onderlinge 
taakverdeling, moet in uiterste instantie de opleggingsregeling uitkomst 
bieden. Voordat een regeling wordt opgelegd, wordt met de betrokken 
gemeentebesturen over het ontwerp van de op te leggen regeling overlegd. 
Daarbij kunnen gedeputeerde staten - ook dit in antwoord aan de leden 
van de V.V.D.-fractie - gemeenten opleggen hun beroepsbrandweer een 
taakte geven in de regionale brandweerstructuur. Handhaven de gemeenten 
na de oplegging hun bezwaren, dan kunnen zij, eveneens ingevolge artikel 
4, in beroep gaan bij de Kroon. 

Ontstaat er onenigheid over de onderlinge taakverdeling tussen de 
betrokken gemeenten na de totstandkoming van de gemeenschappelijke 
regeling, dan moet de geschillenregeling in artikel 28 van het voorstel van 
Wet gemeenschappelijke regelingen uitkomst bieden. Gedeputeerde staten 
nemen in geval van een geschil omtrent de toepassing van de regeling een 
beslissing, resulterend in een besluit van het desbetreffende bestuur met 
inachtneming van het in de beslissing van gedeputeerde staten bepaalde 
of in een besluit van gedeputeerde staten zelf. 

Centrale ambtelijke diensten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen naar de omvang van de centrale 
ambtelijke diensten van het departement van Binnenlandse Zaken, in casu 
de directie Brandweer en de hoofdinspectie voor het brandweerwezen, en 
vroegen zich af of uit de omvang van deze directie en hoofdinspectie niet 
blijkt dat een overmatige centrale bemoeienis wordt beoogd. 

Voorts informeerden deze leden of het juist is dat bij de directie Brandweer 
ca. 210 personen werkzaam zijn, van wie de helft bij de hoofdinspectie. 

De vrees van deze leden voor overmatige centrale bemoeienis deel ik 
niet. Ter toelichting moge ik het volgende opmerken. 

In 1982 is besloten tot een reorganisatie van het ambtelijk apparaat met 
het oogmerk toe te groeien naar een structuur, qua kwantitieve en kwalita-
tieve bezetting afgestemd op de situatie die zal ontstaan na de opheffing 
van de organisatie Bescherming Bevolking. 

Dit departementale apparaat is belast met de beleidsvoorbereiding op 
het terrein van zowel het brandweerwezen als de rampbestrijding, alsmede 
met de uitvoering van die taken die ingevolge de Brandweerwet aan de 
minister zijn opgedragen. 

Als gevolg daarvan is op 1 mei 1982 de directie Brandweer opgericht 
door de samenvoeging van de tot dan bestaande hoofdafdeling Brandweer 
en inspectie voor het brandweerwezen, de Rijksbrandweeracademie 
inbegrepen, met 108 medewerkers en de hoofdafdeling organisatie 
Bescherming Bevolking met 156 medewerkers. Evenals dat het geval was 
met de hoofdafdeling Brandweer fungeert de directie Brandweer als 
hoofdinspectie voor het brandweerwezen. De inspectie voor het brandweer-
wezen bestaat naast de hoofdinspectie uit zes districtsinspecties. De 
Rijksbrandweeracademie ressorteert onder voornoemde hoofdinspecteur. 

Het hiervoor genoemde apparaat omvatte op 1 mei 1982 in totaal 264 
medewerkers en werd belast met de voortzetting van de taken van de 
voormalige hoofdafdelingen brandweer en organisatie Bescherming 
Bevolking, alsmede van de inspectie voor het brandweerwezen. 

Na integratie werd besloten om enerzijds het natuurlijk personeelsverloop 
met grote terughoudendheid te compenseren en anderzijds een diepgaand 
organisatie-onderzoek in te stellen naar de in de toekomst vereiste organi-
satiestructuur. 
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Inmiddels is de Stafschool Bescherming Bevolking opgeheven en is het 
totale personeelsbestand van de centrale ambtelijke dienst alsmede de 
districtsinspecties voor het brandweerwezen, de Rijksbrandweeracademie 
en de magazijnen gedaald tot circa 200 personen. Bij de centrale ambtelijke 
dienst van directie en inspectie zijn thans ca. 115 personen werkzaam. 

Dit najaar is op basis van het ingestelde organisatie-onderzoek de 
toekomstige organisatiestructuur in hoofdlijnen vastgesteld. Deze in 1985 
door te voeren structuur ziet er als volgt uit: 

- als centrale ambtelijke dienst een directie Brandweer die tevens 
fungeert als hoofdinspectie voor het brandweerwezen, bestaande uit vijf 
hoofdafdelingen (Wetgevingsaangelegenheden, bestuurlijke en juridische 
zaken; Organisatie en Operatiën; Veiligheids- en hulpverleningstechniek; 
Opleidingen en Oefeningen; Financiën, Voorraadbeheer, Personeel en 
Materieel), een directie en een directiesecretariaat met een totale formatieve 
sterkte van ca. 130 functies; 

- zes districtsinspecties voor het brandweerwezen met een met tien 
procent gereduceerde formatieve sterkte van in totaal 36 functies; 

- de Rijksbrandweeracademie met een formatieve sterkte van 16 
functies; 

- de magazijnen en onderhoudswerkplaatsen voor het rijksmaterieel, 
onder andere ten behoeve van het Korps Mobiele Colonnes, met een dan 
met circa 30% gereduceerde formatieve sterkte van 23 formatieplaatsen. 

Gelet op mijn verantwoordelijkheid voor het geheel van de rampenbe-
strijding reken ik het tot de taak van de directie om de activiteiten van de 
regionale brandweren, de basisgezondheidsdiensten, het Nederlandse 
Rode Kruis Korps en het Korps Mobiele Colonnes op elkaar af te stemmen 
en daarbij eenheid in wijze van optreden te bewerkstelligen. Daarnaast 
vraagt de ministeriële verantwoordelijkheid voor de brand- en rampenbestrij-
ding om expertise binnen het departement op tal van terreinen. Deze exper-
tise staat desgewenst ook ter beschikking van de met de rampbestrijding 
belaste organisaties. Ik wijs daarbij ter illustratie op de dienst ongevalsbe-
strijding gevaarlijke stoffen. Voorts wijs ik op de noodzaak van activiteiten 
voortvloeiende uit de Brandweerwet, zoals de organisatie van de in artikel 
16 genoemde rijksexamens. 

In het voorgaande heb ik aangegeven dat de voorziene departementale 
organisatiestructuur zal leiden tot een centrale ambtelijke dienst van 130 
formatieplaatsen en 75 formatieplaatsen bij de overige diensten. Dit 
betekent ten opzichte van de in 1982 bestaande formatie een vermindering 
met ca. 25 procent. 

Volledigheidshalve merk ik op dat de reorganisatie van het departementale 
apparaat ook leidt tot aanzienlijke kwalitatieve verschuivingen. 

Er vindteen accentverschuiving plaats van uitvoerende naar beleidsmatige 
en coördinerende activiteiten. Een deel van de uitvoerende activiteiten kan 
echter pas worden afgestoten nadat de organisatie Bescherming Bevolking 
is opgeheven. 

Tegelijk vereist de voorbereiding van de ingrijpende reorganisatie van de 
rampbestrijding thans meer personeel. 

De nieuwe departementale organisatiestructuur voorziet in een formatie 
van ca. 245 functies in 1985, waarna jaarlijks een vermindering optreedt, tot 
omstreeks 1989 het niveau van in totaal 205 functies voor het centraal 
ambtelijk apparaat 130) én de overige diensten (75) zal zijn bereikt. 

Ik heb het vertrouwen dat in deze structuur in goed en nauw overleg met 
de regionale brandweren en de andere betrokkenen de opbouw van de 
organisatie van de rampbestrijding ter hand zal kunnen worden genomen. 

Tekstuele opmerkingen 

In dit onderdeel van de memorie van antwoord ga ik nog in op enkele 
tekstuele opmerkingen en vragen van de leden van de fractie van het 
C.D.A. 
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Deze leden vroegen zich af of de zinsnede «A. Met betrekking tot het 
brandweerwezen wordt de volgende wet vastgesteld» wel in overeenstenv 
ming is met artikel 87, eerste lid, van de Grondwet. Ik wijs erop dat de 
gewraakte zinsnede deel uitmaakt van het lichaam van het wetsvoorstel, 
dat uiteraard eerst wet wordt nadat het door de Staten-Generaal is aange-
nomen en door de Koning is bekrachtigd. Van strijd met de Grondwet is 
dan ook geen sprake. 

Over de vraag of de zinsnede wellicht overbodig is, kan verschillend 
gedacht worden; eigenlijk is dit een kwestie van wetstechniek. Bij het 
opstellen van het wetsvoorstel is indertijd gekozen voor het onderbrengen 
van alle bepalingen die specifiek op het brandweerwezen betrekking 
hebben in een deel A en voor het opnemen van een aantal wijzigingen van 
de gemeentewet in een deel B, terwijl deel C de inwerkingtreding van beide 
eerste delen regelt. De drie delen te zamen vormen één wetsvoorstel. Een 
dergelijk systeem is niet ongewoon. 

Als voorbeelden van wetten die aldus opgezet zijn noem ik de Politiewet 
en de Wet Nationale ombudsman die uit een groter aantal delen bestaan 
dan het wetsvoorstel-Brandweerwet, zij het dat deze in beide gevallen 
worden aangeduid als «Artikel», gevolgd door een Romeins cijfer, en niet 
als A, B enzovoorts. Dat maakt echter voor het gekozen systeem geen 
verschil. 

Als schrijfwijze van «afdeling (voor de geschillen van bestuur») had 
inderdaad «Afdeling» met een hoofdletter de voorkeur verdiend, overeen-
komstig de gebruikelijke schrijfwijze in de Wet op de Raad van State. 

De term «noodzakelijk achten» in artikel 20, eerste lid, is evenals de 
overige tekst van het artikellid (met enkele geringe aanpassingen), ontleend 
aan de huidige Brandweerwet (Artikel 6, eerste lid). Ik zie geen bezwaar in 
de subjectieve formulering. De beslissing of plaatsen al dan niet betreden 
moeten worden moet immers genomen worden door de in het lid bedoelde 
personen. Alleen zij kunnen in een concreet geval de noodzaak van het 
betreden beoordelen. 

Rest mij nog de beantwoording van de vragen gesteld over artikel 23. 
Het eerste lid biedt de mogelijkheid de daarin omschreven strafte stellen 

bij de verordening of de algemene maatregelen van bestuur, bedoeld in 
het artikellid. De formuleringen van het tweede en het derde lid sluiten aan 
bij die van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de economische 
delicten. 

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