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Op 1 maart 1985 zijn de Brandweerwet 1985 (Stb. 1985, 87) en de 
Rampenwet (Stb. 1985, 88), beide met uitzondering van een aantal 
bepal ingen, in werking getreden. Gebleken is dat in beide wet ten enkele 
onvolkomenheden voorkomen. Bijgaand wetsvoorstel strekt er toe deze 
te herstellen. 

Artikel I, onderdeel A 

De Brandweerwet 1985 bevat enkele bepalingen (artikel 4 , vi j fde l id, 
tweede en derde volzin, en zevende lid), die ook voorkomen in de W e t 
gemeenschappeli jke regelingen (Stb. 1984, 669). Voorts is in de Brand-
weerwet 1985 een bepaling opgenomen (artikel 4, zesde lid), waarin 
wordt verwezen naar de oude Wet gemeenschappeli jke regelingen. Een 
en ander vindt zijn oorzaak in het feit dat t i jdens de parlementaire 
behandeling van de ontwerp-Brandweerwet en van de on twerp-Wet 
gemeenschappeli jke regelingen, het eerste wetsvoorstel aanvankelijk in 
de procedure vóór lag op de ontwerp-Wet gemeenschappeli jke regelingen. 
In de laatste fase van de parlementaire behandeling van beide wetsvoor-
stellen is hierin verandering gekomen. In verband met het voorgaande 
dienen de voorgestelde wijzigingen in de Brandweerwet 1985 te worden 
aangebracht. 

Artikel I, onderdelen B en F 

Artikel 13 van de Brandweerwet 1985 is ti jdens de mondel inge 
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer bij amendement 
van het lid Wiebenga c.s. gewijzigd in die zin dat de aanwijzing van 
bedri jven, die over een bedri j fsbrandweer moeten beschikken, zal 
plaatsvinden door burgemeester en wethouders, in plaats van door 
gedeputeerde staten, zoals in het wetsvoorstel was bepaald. Bij de 
amendering van artikel 13 heeft echter een omissie plaatsgevonden in 
artikel 13, eerste l id ; tevens is nagelaten om artikel 22, tweede l id, in 
verband met de wijziging van artikel 13 te wijzigen. De onderdelen B en F 
strekken tot herstel van beide onvolkomenheden. 
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Artikel I, onderdelen C, D, E en Artikel II 

Zowel in de Brandweerwet 1985 als in de Rampenwet is een aantal 
misstel l ingen te vinden, die te herleiden zijn tot drukfouten. Deze misstel-
l ingen worden in dit wetsvoorstel gecorr igeerd. 

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