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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet tot 
wijziging van de Brandweerwet 1985 en de Rampenwet; 

De toelichtende memorie, die het Wetsvoorstel vergezelt, bevat de 
gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Tavarnelle, 10 april 1986 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koninging der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is onvolko-

menheden in de Brandweerwet 1985 (Stb. 1985, 87) en de Rampenwet 
(Stb. 1985, 88) te herstellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Brandweerwet 1985 wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
1. De tweede en derde volzin van het vijfde lid worden vervangen door: 
Artikel 102 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1984, 

669) is van overeenkomstige toepassing. 
2. Het zesde en zevende lid worden vervangen door een nieuw zesde 

lid, dat luidt: 
6. Artikel 103, eerste en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen is van overeenkomstige toepassing. 

B. In artikel 13, eerste lid, wordt de laatste volzin vervangen door: 
Voordat een aanwijzing plaatsvindt, horen burgemeester en wethouders 

het hoofd of de bestuurder van de inrichting. 
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C. In artikel 15, tweede lid, vervallen de beide komma's. 

D. In artikel 20, vierde lid, wordt in de zinsnede «ernstig en onmiddellijk» 
het woordje «en» vervangen door: of. 

E. In artikel 21 wordt na «is verplicht tot geheimhouding daarvan» een 
komma geplaatst. 

F. In artikel 22, tweede lid, wordt de zinsnede «gedeputeerde staten 
of» vervangen door: burgemeester en wethouders en. 

ARTIKEL II 

De Rampenwet wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. In onderdeel b wordt het woord «gemeenten» vervangen door: 

gemeente. 
2. In onderdeel h wordt het woord «organisaties» vervangen door: 

organisatie. 
3. In onderdeel m wordt het woord «vaststelling» vervangen door: 

vastlegging. 

B. In artikel 11, tweede lid, wordt het woord «rampenbestrijding» 
vervangen door: rampbestrijding. 

C. Het opschrift van hoofdstuk II, paragraaf 4 komt te luiden: 
Provinciale coördinatieplannen. 

D. Het opschrift van hoofdstuk V komt te luiden: 
Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rampenbestrijding in geval 

van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden 
alsmede de voorbereiding daarop. 

E. In artikel 26 wordt na «is verplicht tot geheimhouding daarvan» een 
komma geplaatst. 

ARTIKEL III 

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 
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