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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin 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 dat in de 

Brandweerwet 1985 (Stb. 87) een regeling wordt opgenomen betref-
fende de wijze waarop met vakorganisaties van overheidspersoneel 
overleg wordt gevoerd over het ontwerp van een maatregel, vast te 
stellen krachtens artikel 14 van die wet en dat het voorts wenselijk is dat 
het curatorium Rijksbrandweeracademie een grondslag in de Brand-
weerwet 1985 wordt verschaft; 

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 14 wordt als volgt gewijzigd: 
1°. Voor de huidige tekst van artikel 14 wordt het cijfer 1 geplaatst. 
2°. Een nieuw tweede lid wordt ingevoegd, dat als volgt luidt: 
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven betref-

fende de wijze waarop met de daarvoor in aanmerking komende vakorga-
nisaties van overheidspersoneel overleg wordt gepleegd over het 
ontwerp van een maatregel, vast te stellen krachtens het eerste lid van 
dit artikel. 

B. In artikel 16 wordt «artikel 14» vervangen door: artikel 14, eerste 
lid. 

C. Na paragraaf 5 wordt een nieuwe paragraaf 5a ingevoegd, welke 
als volgt luidt: 
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Paragraaf 5a. CURATORIUM RIJKSBRANDWEERACADEMIE 

Artikel 18a 

1. Er is een curatorium Rijksbrandweeracademie. 
2. Het curatorium heeft tot taak: 
a. onverlet de bevoegdheden van Onze Ministervan Binnenlandse 

Zaken toezicht te houden op aangelegenheden betreffende de Rijks-
brandweeracademie in het algemeen en de opleidingen aan de academie 
in het bijzonder; 

b. Onze Minister van Binnenlandse Zaken desgevraagd of uit eigen 
beweging te adviseren over aangelegenheden betreffende de Rijksbrand-
weeracademie in het algemeen en de opleidingen aan de academie in 
het bijzonder. 

3. Het curatorium bestaat uit elf leden, de voorzitter daaronder 
begrepen. 

4. De voorzitter en de overige leden van het curatorium worden door 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken benoemd en ontslagen. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld 
ten aanzien van taak, samenstelling, inrichting en werkwijze van het 
curatorium. 

D. In artikel 28 vervalt de zinsnede «, met uitzondering van artikel 8,». 

ARTIKEL II 

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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