STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
i

Ö/^U») JSmSJL If I T van den SOsten December 1924,

tot vaststelling van een algemeenen maatregel
van t bestuur ter uitvoering van de wet van
18 Januari 1923 (Staatsblad n°. 9).
Wij W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen van 20 October 1924, 2e Afdeeling
A, n°. 795;
Overwegende, dat het wenschelijk is, ingevolge de wet van
13 Januari 1923 (Staatsblad n°. 9) bepalingen te stellen ter
voorkoming van brandgevaar voor gebouwen en getimmerten ;
Den Raad van State gehoord (advies 18 November 1924,
n°. 43);
Gezien het nader rapport van van Onze voornoemde Ministers
van 9 December 1924, 2e Afdeeling A, n°. 775, en van 23
December 1924, n°. 5476, Afdeeling K.W.;
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:
HOOFDSTUK I.

Yan loodgieterswerkzaamheden.
Artikel 1.
Het is verboden ten behoeve van loodgieterswerkzaamheden
op torens, daken, goten of zalingen van gebouwen, daaronder
begrepen getimmerten :
a. een open of gesloten vuur aan te maken of aanwezig
te hebben elders dan in de open lucht, op den beganen grond,
buiten het gebouw;
b. toestellen, gevuld met spiritus, benzine of andere vluchtige oliën, of eenige open vlam aldaar aanwezig te hebben;
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c. de voor de werkzaamheden vereischte vuurpotten anders
dan in de open lucht, op den beganen grond, buiten het gebouw te gebruiken; zij mogen alleen worden gebruikt door
of onder leiding van een vakman;
d. de soideerbouten anders dan in de open lucht, op den
beganen grond, buiten het gebouw te verwarmen en anders
dan in een aan de binnenzijde met asbest bekleeden, gesloten
metalen koker naar de plaats van bestemming te brengen; het
naar boven brengen mag alleen geschieden buiten het gebouw.
Het in het vorige lid bepaalde is niet van toepassing ten
aanzien van in aanbouw zijnde gebouwen.
Artikel 2,
Indien de in artikel l, eerste lid, omschreven werkwijze niet
uitvoerbaar is wegens de hoogte of den toestand der gebouwen?
of om bijzondere redenen niet wordt vereischt, is de Burgemeester bevoegd ontheffing te verleenen van het verbod om den
vuurpot boven te gebruiken. Hij verbindt daaraan de met het
oog op de veiligheid vereischte voorwaarden. Aan eene ontheffing worden als regel verbonden de navolgende voorwaarden:
a. dat de werkzaamheden geschieden door of onder leiding
van een vakman;
b. dat geen soldeerwerkzaamheden geschieden bij harden
wind;
c. dat nabij de plaatsen, waar de bouten verwarmd worden,
twee met water gevulde emmers, elk van minstens 10 L.
inhoud, aanwezig zijn;
d. dat de vuurpot zich bevindt in een metalen bak tenminste 20 c.M. hooger dan de vuurpot en met eene inwendige
afmeting ten hoogste 12 c.M. grooter dan de middellijn van den
vuurpot; de bak, die evenals de vuurpot moet zijn in goeden
staat van onderhoud, mag voorzien zijn van een luchtschuif;
e, dat vóór het begin der werkzaamheden kennis wordt
gegeven aan den Burgemeester of een door dezen aangewezen
persoon van het tijdstip^ waarop de werkzaamheden iederen
dag zullen aanvangen, en dat met de werkzaamheden niet mag
worden begonnen, alvorens diens schriftelijke verklaring kan
worden overgelegd, dat de kennisgeving is geschied;
f. dat aan de door den Burgemeester aangewezen personen
te allen tijde toegang moet worden verschaft tot het werk.
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Artikel 3.
De werkgever, die loodgietersweikzaamheden aan gebouwen
doet verrichten, is verplicht zorg te dragen, dat die werkzaamheden worden verricht met inachtneming van het bepaalde
in artikel l en, voorzooveel eene ontheffing als- bedoeld in
artikel 2 is verleend, met inachtneming van de aan die ontheffing verbonden voorwaarden.
Hij wordt geacht aan die verplichting te hebben voldaan, wanneer hij aantoont, dat door hem de noodige bevelen zijn gegeven, de
noodige middelen zijn verschaft en het redelijkerwijze te vorderen
toezicht is gehouden om te verzekeren, dat de werkzaamheden
overeenkomstig het in het eerste lid bepaalde worden verricht.
HOOFDSTUK II.

Van inlichtingen, die brandgevaar opleveren Yoor gebouwen
of getimmerten, welke om hun kunstwaarde, geschiedkundig belang of bestemming bijzondere bescherming tegen
brandgevaar behoeven.
Artikel 4.
Het is verboden in of binnen een afstand van 25 Meter
van een gebouw of getimmerte als bedoeld in artikel 5 op
te lichten:
a. opslagplaatsen van hout, teer of pek;
b. locomobielen, niet vallende onder artikel 2 der Hinderwet ;
c. bioscopen ;
d. plaatsen, bestemd tot bewaring van films;
e. schouwburgen ;
f. garages ;
g. herstelplaatsen van motorwagens en motorrijwielen ;
h. inrichtingen, waarin benzine en dergelijke brandbare
stoffen, welker dampen met lucht ontplofbare mengsels vormen,
worden bewaard,
een en ander voor zoover de onder f — h bedoelde inrichtingen
niet onder de Öinderwêt vatten, *
" "- ~ •
'

<-, 'tenzij; met vergtijinjng «van depa

aehtnêaiyig^aiö, >de -ctaör^desoifc ste< stellen voorwaarden m het
belang dec voorkoming- ^v$p ijr^andgeva^ir» ,
- -
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De vergunning wordt alleen geweigerd, indien door het
stellen van voorwaarden het brandgevaar redelijkerwijze niet
voldoende is te voorkomen.
Van eene aanvrage om vergunning wordt, indien de aanvrager
een ander is dan de eigenaar of beheerder van het betrokken
gebouw of getimmerte aan dezen kennis gegeven.
De, in geval van afwijzing met redenen omkleede^ beslissing
wordt door den Burgemeester genomen binnen twee maanden,
nadat het verzoek is ingediend. Zij wordt aan den aanvrager
en, voor zooveel de aanvrager een ander is dan de eigenaar
of beheerder van het betrokken gebouw of getimmerte, mede
aan dezen onverwijld medegedeeld. Van de beslissing staat
voor ieder hunner beroep open bij Ons binnen veertien dagen
nadat de mededeeling daarvan door hem is ontvangen, Wij
beslissen daarop, den Raad van State, afdeeling geschillen van
bestuur, gehoord.

Artikel 5.
Het i-n artikel 4 bedoelde verbod geldt ten aanzien van de
navolgende gebouwen en getimmerten:
a. de gebouwen, waarin de departementen van algemeen
bestuur, de provinciale grifflën en de gemeentesecretarieën zijn
gevestigd;
b. archief gebouwen;
e. musea;
d. gerechtsgebouwen;
e. hypotheekkantoren;
f. belastinggebouwen;
g, ziekenhuizen;
h, gevangenissen en voorts
i. de gebouwen en getimmerten, die voor eenige gemeente
zullen worden aangewezen.
De onder * bedoelde aanwijzing geschiedt door Onzen Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, het betrokken
gemeentebestuur gehoord. Zij wordt door het gemeentebestuur
ter algemeene kennis gebracht. Van eene aanwijzing staat voor
belanghebbenden binnen een maandf nadat zij ter-algemeene
kennis is gebracht, beroep open óp Ons. Wij beslissen, den
Raad van State, afdeeling geschillen'" van bestuur, gehoord'*
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HOOFDSTUK UI.

Van yoorzorgsmaatregelen met betrekking tot gebouwen
en getimmerten, welke om hun kunstwaarde, geschiedkundig belang of bestemming bjjzo^dere bescherming
tegen brandgevaar behoeven.
'Artikel 6.
Op het verrichten en doen verrichten van andere dan loodgieterswerkzaamheden aan de in artikel 5 bedoelde gebouwen
en getimmerten zijn de bepalingen van de artikelen l, 2 en
3 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:
a. ten aanzien van gesmolten asphalt of ander heet vloeibaar
gemaakte dakbekleedingsstoffen geldt, dat deze niet anders
dan in gesloten ijzeren potten naar de plaats van bestemming
gebracht mogen worden; het naar boven brengen mag alleen
geschieden buiten het gebouw;
\
b, indien voor de uitvoering van mastiekwerk op den voet
van artikel 2 ontheffing wordt verleend, • daaraan in elk. geval de
voorwaarde wordt verbonden, dat tijdens de uitvoering steeds
eene hoeveelheid van tenminste 100 L. zand en een zandschop
aanwezig zijn.
Onverminderd het bepaalde in de artikelen l, 2 en 3 geldt
voor het verrichten en doen verrichten van loodgieterswerk,zaamheden op torens, daken, goten of zalingen van gebouwen
of getimmerten als bedoeld in artikel 5 bovendien, dat
a, in deugdelijken staat verkeerend, dadelijk en krachtig
werkend brandbluschmateriaal in de onmiddellijke nabijheid
van de plaats waar wordt gewerkt, moet aanwezig zijn tot
een uur na afloop der werkzaamheden;
]b. tijdens de schafttijden en gedurende een uur na afloop
der werkzaamheden.ter plaatfee waar de werkzaamheden worden
of zijn verricht, iemand aanwezig moet blijven,

Artikel 7 .
' J
De eigenaar of beheerder van een gebouw of getimmerte
als bedoeld in artikel 5 is verplicht zorg te dragen, dat daarin
ter bekwamer plaatse aanwezig zij'het brandbluschmateriaal,
dat noodig is om een begin van- brand te kunnen beteugelen,
een en ander ter beoordeellhg van den Burgemeester»
"l
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Zoodanige eigenaar of beheerder is verplicht de bliksembeveiliging, die op het gebouw of getimmerte aanwezig is,
in deugdelijken staat te onderhouden of, voor zooveel een bliksem •beveiliging niet aanwezig is, voor het aanbrengen daarvan
binnen een door Ons te bepalen termijn zorg te dragen, indien
Wij aan hem de verplichting daartoe opleggen.
Artikel 8.

Voor zooveel van eene inrichting als bedoeld in artikel 4,
welke is opgericht, in of binnen een afstand van 25" Meter
van een gebouw of getimmerte als bedoeld in artikel 5, voor
dat gebouw of getimmerte naar Ons oordeel brandgevaar is te
vreezen, is de eigenaar of beheerder van dat gebouw of getimmerte verplicht met betrekking daartoe de door Ons aangegeven voorzieningen te treffen, strekkende om brandgevaar
te voorkomen.
Voor zooveel naar Ons oordeel door toepassing van het bepaalde in het eerste lid redelijkerwijze niet in voldoende mate
tegen brandgevaar kan worden voorzien, is de eigenaar of
beheerder van die inrichting verplicht met betrekking daartoe
de door Ons aangegeven voorzieningen te treffen, strekkende
om brandgevaar te voorkomen.
Eene beslissing als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt
door Ons niet genomen dan nadat de in dit artikel bedoelde
eigenaars of "beheerders in de gelegenheid zijn gesteld hunne
"belangen voor te dragen.

Straf- en slotbepalingen,
j

c

'

Artikel 9.

- Overtreding van het bepaalde bij de artikelen l (daaronder
begrepen niet-inachtn.eming van de voorwaarden, die ingevolge
artikel 2 aan een ontheffing als daarin bedoeld zijn verbonden),
3, 4, eerste lid, 6, 7 en 8, eerste en tweede lid, van dit
besluit wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie
maanden of geldboete, v,an^ ten hoogste driehon4erd. „gulden.

-'- Artikel 10.
' * ' 'ï
./ 'Dat1 besluit rtreadt., in werking ^tegelijk ^ met de .wet va&
ï8 Januari^1928 -(Staatsblad n°; 9),
.
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Onze Ministers zijn ieder voor zooveel hem aangaat, belast
met de invoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden verzonden
aan den Raad van State.
Het Loo, den SOsten December 1924.
WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
HEEMSKEBK.

De Minister van Ondemuijs,
Kunsten en Wetenschappen,
J.

TH. DE V I S S E E .

Uitgegeven den twaalfden Januari 1925,

De Minister van Justitie,
HEEMSKERK.

