VAX HET

DER
WET van den ISden Januari 1923, houdende
nadere voorzieningen ter voorkoming van
brandgevaar voor gebouwen en getimmerten,
Wij W I L H E L M I N A , BIJ DE GEATIE GODS, KONINGIN DEE
NEDEELANDEN, PEINSES VAN OEANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Allen, die
te weten :
Alzoo Wij
zieningen ter
getimmejten

deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
in overweging genomen hebben, dat nadere voorvoorkoming van brandgevaar voor gebouwen en
noodzakelijk zijn;

Zoo is het. dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Wij zijn bevoegd bij algemeenen maatregel van bestuur,
ter voorkoming van brandgevaar voor gebouwen of getimmerten,
vast te stellen bepalingen, door straffen te handhaven, betreffende
de navolgende onderwerpen:
1°. het verrichten of doen verrichten van loodgieterswerkzaamheden ;
2°. het oprichten of doen oprichten van inrichtingen, niet
vallende onder de bepalingen der Hinderwet en naar Ons
oordeel brandgevaar opleverende voor gebouwen of getimmerten,
welke om hun kunstwaarde, geschiedkundig belang of bestemming bijzondere bescherming tegen dat gevaar behoeven;
3°. het treffen van voorzorgsmaatregelen met betrekking
tot zoodanige gebouwen of getimmerten en, voor zoover dit
naar Ons oordeel redelijkerwijs niet in voldoende mate geschieden kan, ook met betrekking tot zoodanige inrichtingen.
De inrichtingen alsmede de gebouwen en getimmerten, bedoeld in het voorgaande lid, onder 2°. en 3°., worden door
Ons of volgens door Ons te stellen regels aangewezen.
HERDEUK.
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Artikel 2.
Op de overtreding van bepalingen, vastgesteld bij een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel l,
kunnen Wij daarbij stellen, hetzij hechtenis, hetzij geldboete,
hetzij hechtenis of geldboete. De hechtenis mag niet hooger
worden gesteld dan drie maanden; de geldboete niet hooger
dan driehonderd gulden.
De strafbaar gestelde feiten worden als overtredingen aangemerkt.
Artikel 3.
De bevoegdheid tot het maken van verordeningen omtrent
onderwerpen, als bedoeld bij artikel l, blijft gehandhaafd, voor
zoover betreft punten, waaromtrent bij den in dat artikel
bedoelden algerneenen maatregel van bestuur niet is voorzien.
Artikel 4.
Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Qravenhage, den 13den Januari 1923.
WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
H E EM S K E B K.

De Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen,
J

TH.

DE

VISSEE.

Uitgegeven den vier en twintigsten Januari 1923.

De Minister van Justitie,
HEEMSKERK.

