STAATSBLAD
VAN HST

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
. LJ OD.) BESLUIT van 7 September 1944, houdende
vaststelling van het Tijdelijk Brandweerbesluit.
Wu WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Op de voordracht van Onze Ministers van Binnenlandsche
Zaken, van Justitie en van Oorlog van 5 September 1944,
Kab. E 19, No. 1955 ;
Overwegende, dat het noodzakelijk is bij de bevrijding van
Nederland tijdelijke maatregelen te treffen nopens het brandweerwezen ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
Artikel 1.
1. Totdat door Ons anders zal zijn bepaald, berust het
toezicht op het brandweerwezen bij Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, die daartoe wordt bijgestaan door een inspectie
voor het brandweerwezen.
2. Totdat door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken
anders zal zijn bepaald, fungeert als inspectie voor het brandweerwezen tijdelijk de inspectie, bedoeld in artikel 5 van de wet
betreffende bescherming tegen luchtaanvallen.
3. De taak en bevoegdheden der Inspectie ten aanzien van
het brandweerwezen worden door Onzen voornoemden Minister
Artikel 2.
1. In elke gemeente is de burgemeester belast met de zorg
voor de aanwezigheid, de doeltreffende verdeeling en den goeden
staat van voldoende brandbluschmiddelen, alsmede voor de
deugdelijke voorbereiding van hun onmiddellijk gebruik in geval

van brand, benevens met het toezicht op al hetgeen brandgevaar
zou kunnen opleveren. Hij benoemt, schorst en ontslaat het
personeel van de brandweer.
2. Indien een burgemeester niet of niet behoorlijk de hem
in het eerste lid opgelegde taak vervult, kan door of namens
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken daarin worden voorzien.
3. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is bevoegd te
allen tijde een onderzoek in te stellen of, zoo noodig met inachtneming van door hem te stellen regelen, te doen instellen naar de
wijze, waarop de taak aan den burgemeester in het eerste lid
opgedragen, wordt vervuld.
Artikel 3.
De inspectie voor het brandweerwezen is bevoegd, indien
dringend gevaar zulks vereischt, rechtstreeks maatregelen te
treffen of in te trekken dan wel te doen treffen of intrekken dan
wel de leiding over het brandweerpersoneel rechtstreeks op zich
te nemen of aan anderen op te dragen, zulks voor zoover noodig
in afwijking van het bepaalde in artikel 222 der Gemeentewet.
Artikel 4.
1. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is bevoegd met
inachtneming van het bepaalde in de voorgaande artikelen en
voor zoover noodig onder afwijking van het bepaalde in andere
wettelijke voorschriften nadere voorschriften vast te stellen
betreffende het brandweerwezen en wel in het bijzonder betreffende :

1. de organisatie van het brandweerwezen in de gemeenten,
in de inrichtingen voor verkeer en in de industriebedrijven;
2. de brandweeropleiding;
3. de aanvulling van het personeel der brandweren;
4. den brandmeldingsdienst, voor zoover de werkingsfeer
daarvan verder gaat dan de grenzen van een gemeente ;
5. de onderlinge hulpverleening van gemeenten met betrekking
tot de brandweer en de samenwerking van brandweren;
6. de eenheid van de uitrusting en de normalisatie van het
brandweermaterieeï.
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2. Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Justitie
zijn bevoegd met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande
artikelen en voor zoover noodig in afwijking van het bepaalde in
andere wettelijke voorschriften, gezamenlijk nadere voorschriften
vast te stellen betreffende het personeel en materieel, waaronder
begrepen kazernes, van de ingevolge dit besluit opgeheven staatsbrandweerpolitie.

Artikel 5.
1. Zoolang en voor zoover het grondgebied van het Eijk in
Europa in bijzonderen staat van beleg verkeert, kunnen, totdat
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken in overeenstemming met Onzen Minister van Oorlog, na overleg met het militair
gezag anders is bepaald, de in artikelen 2, tweede en derde lid,
3 en 4 bedoelde taak en bevoegdheden door of vanwege het
militair gezag worden vervuld en uitgeoefend.
2. Gedurende het in het eerste lid bedoelde tijdvak dient de
Inspectie voor het brandweerwezen tevens tot bijstand van het
militair gezag en kunnen de samenstelling, taak en bevoegdheden
der Inspectie ten aanzien van het brandweerwezen door dit
gezag worden geregeld.
3. Het militair gezag is bevoegd de taak en bevoegdheden,
bedoeld in artikel 2, eerste lid, met uitzondering van dé vaste
aanstelling van brandweerpersoneel, tijdelijk aan een andere
autoriteit op te dragen ofte doen opdragen dan wel de uitoefening
van deze taak en bevoegdheden tijdelijk tot zich te trekken.
Artikel 6.
Door Ons zullen nadere regelen worden gesteld nopens de
verdeeling der kosten van het brandweerwezen tusschen Rijk en
gemeenten.

Artikel 7.
1. De bepaling van artikel 209 onder n der Gemeentewet
wordt tijdelijk buiten werking gesteld.
2. In artikel 209 onder o wordt in plaats van " wijk- en brandmeesters " tijdelijk gelezen: " wijkmeesters ".
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Artikel 8.
1. Dit besluit, ten aanzien waarvan.de bevoegdheid bedoeld
in artikel 9, tweede lid, van het Besluit op den bijzonderen staat
van beleg, niet kan worden uitgeoefend, treedt in werking op den
dag zijner afkondiging.
2. Met ingang van den in het eerste lid bedoelden dag wordt
buiten werking gesteld het besluit van den Secretaris-Generaal
van het Departement van Justitie (Besluit Brandweerwezen
1943) van 21 December 1943 (Verordeningenblad 1943, Nb. 120).

3. Dit Besluit kan worden aangehaald onder den titel:
" Tijdelijk Brandweerbesluit".
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, van Justitie en van
Oorlog zijn ieder voor zooveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

London, den 7den September 1944.

WILHELMINA.
De Minister van Binnenlandsche Zaleen^
J. A. W. BURGER.

De Minister van Justitie,
G. J. VAN HEUVEN GOEDHART.

De Minister van Oorlog,
VAN LIDTH DE JEÜDE.

Uitgegeven den vijftienden September 1944.

De Minister van Justitie,
G. J. VAN HEUVEN GOEDHART.
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