S. S. 300.
10 April 1942.
BESLUIT van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken,
houdende wijziging en aanvulling van het Besluit Brandweerwezen.
Op grond van § l der Verordening No. 23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en3
der Verordening No. 3/1940 van den Rijkscornmissaris voor het bezette Nederlandsche
gebied wordt bepaald:
Artikel 1.
Het Besluit Brandweerwezen (No. 57/1941) wordt als volgt gewijzigd en aangevuld:

I.
Na artikel 2 worden de volgende artikelen 2a en 2b ingevoegd:
„Artikel 2a.
(1) De hoofdinspecteur en de districtsinspecteurs van het brandweerwezen, alsmede de
door den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken
aangewezen ambtenaren van de Rijksinspectie van het Brandweerwezen, hebben te
allen tijde vrijen toegang tot alle plaatsen, voor zoover zij het betreden daarvan voor een
goede vervulling van hun taak redelijkerwijze noodig oordeelen. Zoo noodig
verschaffen zij zich den toegang met behulp van den sterken arm.
(2) Is een zoodanige plaats een woning of alleen door een woning toegankelijk, dan
treden zij tegen den wil van den bewoner niet binnen dan vergezeld van een
hulpofficier van justitie, dan wel voorzien van een algemeenen of bijzonderen
schriftelijken last van den procureur-generaal bij het gerechtshof of van den officier van
justitie, of van een bijzonderen schriftelijken last van een hulpofficier van justitie. Van
dit binnentreden maken zij proces-verbaal op, waarvan binnen tweemaal 24 uur aan
dengene, in wiens woning is binnengetreden, een afschrift wordt uitgereikt of
toegezonden. Het proces-verbaal maakt mede melding van het tijdstip van het
binnentreden en van het daarmede beoogde doel.
(3) De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd personen aan te wijzen, die
met hen de aldaar bedoelde plaatsen kunnen betreden. In het geval, bedoeld in het
tweede lid, wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal.
Artikel 2b.
(1) De in artikel 2a, eerste lid, bedoelde ambtenaren, alsmede de in overeenstemming
met artikel 2a, derde lid, aangewezen personen zijn verplicht een geheim te bewaren,
hetwelk hun in verband met het betreden van een plaats is bekend geworden, voor
zoover deze geheimhouding niet in strijd is met de overige bepalingen van dit besluit of
met eenig ander wettelijk voorschrift.

(2) Hij die door schuld eenig geheim, hetwelk hij volgens het bepaalde bij het eerste lid
verplicht is te bewaren, bekendmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf of hechtenis
van ten hoogste drie maanden of met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.
(3) De bij het tweede lid strafbaar gestelde handelingen zijn misdrijven.
(4) Geen vervolging vindt plaats dan op klachte van dengene, tegen wien het misdrijf is
gepleegd."
II.
In artikel 7, tweede lid, worden de woorden „Dengene aan wien de in het vorige lid
bedoelde verplichting is opgelegd" vervangen door de woorden „Dengene, aan wien
een verplichting, bedoeld in het vorig lid of in artikel 226 der gemeentewet — voor
zoover het betreft het doen van persoonlijke diensten ten behoeve van de brandweer —,
is opgelegd".
III.

Artikel 12 wordt gelezen als volgt:
„Artikel 12.
Artikel 209, onder n en o, der gemeentewet, alsmede, voor zoover het betreft het doen
van persoonlijke diensten ten behoeve van de brandweer, artikel 227, tweede volzin,
dier wet blijven buiten toepassing."
Artikel 2.
Dit besluit treedt in werking op den dag zijner afkondiging.
's-Gravenhage, 10 April 1942.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken,
K. J. FREDERIKS.

(Uitgeg. 15 April 1942.)

