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20514 Wijziging van de Brandweerwet 1985 

B A D V I E S R A A D V A N STATE 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 18 februar i 1988 

Bij Kabinetsmissive van 26 
november 1987, nr. 113, heeft Uwe 
Majesteit, op voordracht van de 
Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt 
onder meer een voorstel van wet met 
memorie van toelichting tot wijziging 
van de Brandweerwet 1985. 

1. Het is de Raad van State 
opgevallen dat deze wetswijziging 
een wettelijke basis verschaft aan 
het curatorium van de Rijksbrand-
weeracademie, terwij l de Rijksbrand-
weeracademie zelf een bij ministe-
riële beschikking (15 januari 1981, 
nr. CF80/U7, Afdeling AD en 0 ; 
Stcrt. 22 januari 1981, nr. 14) 
ingesteld orgaan blijft. Gelet op het 
feit dat de adviserende functie van 
het curatorium een wetteli jke basis 
behoeft ingevolge artikel 79 van de 
Grondwet is genoemd verschil in 
zoverre verklaarbaar. 

Voor de toezichthoudende functie 
geldt die verklaring echter niet. Daar 
het voorgestelde artikel 18a, vijfde 
lid, ook ten aanzien van de toezicht-
houdende taak van het curatorium 
nadere regeling van de toezichthou-
dende taak van het curatorium 
nadere regeling bij algemene 
maatregel van bestuur mogelijk 
maakt, acht het college het wenselijk 

N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 28 maart 1988 

Blijkens de mededeling van de 
directeur van Uw Kabinet van 26 
november 1987, nr. 114, machtigde 
Uwe Majesteit de Raad van State 
zijn advies betreffende boven-
vermeld voorstel van wet en de 
memorie van toelichting rechtstreeks 
aan mij te doen toekomen. Dit 
advies, gedateerd 18 februari 1988, 
nr. W04.87.0665a, moge ik U hierbij 
aanbieden. 

1. Op bladzijde 3, onderaan, van 
de memorie van toelichting heb ik 
reeds tot uitdrukking willen laten 
komen dat ik voornemens ben de 
totstandkoming van één besluit te 
bevorderen, waarin alle onder-
werpen, genoemd in artikel 18a, 
vijfde lid, nader worden uitgewerkt. 
Tot deze onderwerpen behoort ook 
de taak van het curatorium Rijks-
brandweeracademie, die bestaat uit 
zowel het adviseren als het toezicht 
houden. Het ligt derhalve niet in mijn 
bedoeling een afzonderlijk algemene 
maatregel van bestuur op te stellen, 
waarin nadere regels worden gesteld 
ten aanzien van de toezichthoudende 
taak van het curatorium. De 
hierboven bedoelde passage is naar 
aanleiding van de opmerking van de 
Raad van State verduidelijkt. 
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dat wordt toegelicht of bij de 
bewindsvrouwe het voornemen 
bestaat om ten aanzien van deze 
taak de totstandkoming van een 
afzonderlijke algemene maatregel 
van bestuur te bevorderen. 

2. Voorts wijst het college erop 
dat de invoering van artikel 18a van 
de Brandweerwet noopt tot wijziging 
van artikel 5 van de vorengenoemde 
Instellingsbeschikking rijksbrand-
weeracademie. 

Immers, ingevolge de tweede 
volzin van artikel 5 worden de taak, 
de samenstelling en de werkwijze 
van het Curatorium bij afzonderlijke 
beschikking vastgesteld. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

2. Op de dag dat het voorstel van 
wet tot wijziging van de Brand-
weerwet 1985 tot wet zal zijn 
verheven, zal met ingang van 
diezelfde datum artikel 5 van de 
beschikking van de minister van 
Binnenlandse Zaken (Stcrt. 1981 , 
14) houdende instelling van de Rijks-
brandweeracademie, dienen te 
vervallen. Omwille van de duide-
lijkheid heb ik de toel ichting op dit 
punt aangevuld. 

Ik verloof mij U in overweging te 
geven het hierbij gevoegde voorstel 
van wet en de gewijzigde memorie 
van toelichting aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal te 
zenden. 

De Staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken, 
D. Y. W. de Graaff-Nauta 
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