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IN O» 3\)Z,

W E T van 23 Juni 1952, houdende regelen inzake
het brandweerwezen. (Brandweerwet.)

WlJ JULIANA, 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 noodzakelijk is
de gemeentewet te wijzigen alsmede aanvullende regelen te stellen
met betrekking tot het voorkomen, beperken en bestrijden van brand,
het beperken van brandgevaar, alsmede het voorkomen en beperken
van ongevallen bij brand;
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:

A.
In de gemeentewet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a. In artikel 25, tweede lid, wordt de punt vervangen door een
komma en worden toegevoegd de woorden: „noch op de vrijwillige
leden van de brandweer.";
b. Na artikel 174 wordt ingevoegd een nieuw artikel \14bis,
luidende:
Hij maakt de nodige verordeningen betreffende het voorkomen,
beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het
voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmede verband houdt.
c. Artikel 209, onder n en o wordt gelezen:
„n. de zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van
brand, het beperken van brandgevaar, alsmede het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmede verband
houdt;
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Bijl. Hand. II 49/50, 1735;

Bijl. Hand. II 50/51, 1735;
Bijl. Hand. II 51/52, 1735; Hand. II 51/52, bladz. 2308 t/m 2312;
Bijl. Hand. I 51/52, 1735; Hand. I 51/52, bladz. 1006.
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o. het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel van de
brandweer;".
d. Artikel 209, onder p, wordt gelezen:
„het benoemen en ontslaan der ambtenaren en bedienden bij de
plaatselijke secretarie;".
B.
Met betrekking tot het voorkomen, beperken en bestrijden van
brand, het beperken van brandgevaar, alsmede het voorkomen en
beperken van ongevallen bij brand gelden de volgende aanvullende
regelen.
Artikel l
1. De gemeenteraad stelt algemene regelen vast betreffende de
organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer.
2. Gedeputeerde Staten kunnen van de in het voorgaande lid
omschreven verplichting vrijstelling verlenen.
3. De besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van de in
het eerste lid bedoelde regelen zijn onderworpen aan de goedkeuring
van Gedeputeerde Staten, aan wie zij binnen een week na de vaststelling worden toegezonden. De artikelen 230, 231, 232, 235 en 236
van de gemeentewet zijn te deze van toepassing. De artikelen 198,
200, 201 en 202 van die wet blijven buiten toepassing.

Artikel 2
1. Indien binnen drie jaar na het inwerkingtreden van deze wet geen
besluiten, als bedoeld in artikel l, eerste lid, tot stand zijn gekomen,
nodigen Gedeputeerde Staten burgemeester en wethouders uit zodanige besluiten te ontwerpen en binnen een bepaalde termijn bij hen
in te zenden.
2. Na ontvangst van het ontwerp stellen Gedeputeerde Staten
zodanige besluiten vast, als zij tot uitvoering van de bepalingen van
deze wet nodig achten.
3. Wordt door burgemeester en wethouders binnen de bepaalde
termijn geen ontwerp ingediend, dan gaan Gedeputeerde Staten zelfstandig tot vaststelling van de besluiten over.
4. De besluiten, door Gedeputeerde Staten ingevolge het tweede
en derde lid vastgesteld, zijn aan Onze goedkeuring onderworpen.
5. Bij de toezending van de vastgestelde en door Ons goedgekeurde besluiten leggen Gedeputeerde Staten aan de gemeenteraad
over het ontwerp van burgemeester en wethouders, indien dit binnen
de gestelde termijn is ingekomen.
6. De gemeenteraad is bevoegd de door Gedeputeerde Staten
vastgestelde besluiten aan te vullen, te wijzigen of in te trekken. De
bepalingen van artikel l, derde lid, zijn daarbij van toepassing.
7. Zijn Gedeputeerde Staten van oordeel, dat aanvulling, wijziging
of intrekking van besluiten, als bedoeld in artikel l, eerste lid, nood-
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zakelijk is, zo nodigen zij de gemeenteraad uit tot die aanvulling,
wijziging of intrekking over te gaan.
8. Voor zover medewerking hiertoe door de raad niet wordt verleend, kunnen Gedeputeerde Staten, burgemeester en wethouders gehoord, na verloop van zes maanden sedert de in het voorgaande lid
vermelde uitnodiging, met Onze goedkeuring die besluiten aanvullen,
wijzigen of intrekken.
Artikel 3
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden
gesteld betreffende:
ö. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen
bij brand, een en ander ten aanzien van gebouwen en opstallen, die
uit hoofde van hun bestemming in bijzondere mate blootstaan aan
brandgevaar, dan wel in bijzondere mate brandgevaar opleveren voor
personen of goederen;
b. de eisen inzake deugdelijkheid, normalisatie en standaardisatie,
waaraan brandweer- en reddingsmaterieel hetwelk bestemd is om in
de handel gebracht of afgeleverd te worden, moet voldoen.
2. Voorts kunnen bij algemene maatregel van bestuur, ter voorkoming van brandgevaar voor gebouwen of getimmerten, regelen
worden gesteld betreffende de navolgende onderwerpen:
Ie het verrichten of doen verrichten van loodgieterswerkzaamheden;
2e 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;
3e het treffen van voorzorgsmaatregelen met betrekking tot zodanige gebouwen of getimmerten eu, voorzover dit naar Ons oordeel redelijkerwijs niet in voldoende mate geschieden kan, ook met
betrekking tot zodanige inrichtingen.
3. Voor verrichtingen, welke krachtens een algemene maatregel
van bestuur als bedoeld in de vorige leden worden gedaan, kunnen
overeenkomstig door Ons te stellen regelen vergoedingen in rekening
worden gebracht aan degene, te wiens behoeve die verrichtingen geschieden. Deze vergoedingen worden niet in rekening gebracht aan
publiekrechtelijke lichamen.
Artikel 4
Gedeputeerde Staten winnen, alvorens de hun bij artikel l, leden
2 en 3, en artikel 2, leden 2, 3 en 7 toegekende bevoegdheden uit te
oefenen, het advies in van de inspectie, bedoeld in artikel 5.
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Artikel 5
1. Er is een inspectie voor het brandweerwezen, welke is belast
met de volgende werkzaamheden ten behoeve van:
a. Onze Minister van Binnenlandse Zaken:
1°. het behandelen van de technische en het voorbereiden van de
overige werkzaamheden, voor zover deze vanwege Onze Minister
moeten worden verricht en betrekking hebben op het voorkomen,
beperken en bestrijden van brand en brandgevaar en het voorkomen
en beperken van ongevallen bij brand;
2°. het uitvoeren van opdrachten, gegeven bij of krachtens de
wet, welke betrekking hebben op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar en het voorkomen en beperken
van ongevallen bij brand;
3°. het doen van onderzoekingen ter zake van het voorkomen,
beperken en bestrijden van brand en brandgevaar en het voorkomen
en beperken van ongevallen bij brand, alsmede het geven van advies
dienaangaande, ook uit eigen beweging;
4°. het verzamelen ook in het buitenland, en het verwerken van
alle gegevens, welke voor het voorkomen, beperken en bestrijden van
brand en brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen
bij brand van belang kunnen zijn;
b. Rijksinstellingen, zowel burgerlijke als militaire:
het geven van advies en voorlichting, ook uit eigen beweging, ter
zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;
c. Gedeputeerde Staten:
het geven van advies ter zake van de uitoefening der bevoegdheden,
bedoeld in de artikelen l en 2;
d. gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen en instellingen:
het geven op daartoe strekkend verzoek van advies en voorlichting
ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden, van brand en
brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij
brand;

e. particulieren:
het geven op daartoe strekkend verzoek van advies ter zake van
het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar
en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand voor zover
dit niet van gemeentewege kan geschieden.
2. Wij geven bij algemene maatregel van bestuur de nodige voorschriften inzake de samenstelling en de werkwijze der inspectie en de
beëdiging van de ambtenaren.
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Artikel 6
1. De burgemeester, de commandant en het door de burgemeester of commandant aangewezen ter plaatse dienstdoende personeel van de brandweer, alsmede de door Onze Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen ambtenaren van de inspectie, bedoeld in
artikel 5 dezer wet, hebben te allen tijde vrije toegang tot alle
plaatsen, voorzover zij het betreden daarvan voor een goede vervulling van hun taak noodzakelijk achten. Zo nodig verschaffen zij
zich de toegang met behulp van de sterke arm.
2. Is zodanige plaats een woning, dan treden zij tegen de wil van
de bewoner niet binnen dan voorzien van een algemene of bijzondere schriftelijke last van de burgemeester. Van dit binnentreden
maken zij proces-verbaal op, dat binnen tweemaal vier en twintig uur
aan degene, in wiens woning is binnengetreden, in afschrift wordt
uitgereikt of toegezonden. In-dit proces-verbaal wordt mede van het
tijdstip van het binnentreden en van het daarmede beoogde doel
melding gemaakt.
3. De burgemeester, de commandant en het door de burgemeester
of commandant aangewezen ter plaatse dienstdoende personeel van
de brandweer zijn bevoegd alle door hen nodig geachte uitrustingsstukken en hulpmiddelen op de plaatsen, bedoeld in het eerste lid,
mede te nemen en daarvan op zodanige wijze gebruik te maken als
ter onmiddellijke voorkoming of bestrijding van brand noodzakelijk
is. Zij zijn voorts bevoegd personen aan te wijzen, die met hen die
plaatsen kunnen betreden. In het geval, bedoeld in het vorige lid,
wordt van de uitoefening van deze bevoegdheden melding gemaakt
in het proces-verbaal.
4. De personen, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn verplicht
een geheim te bewaren, hetwelk hun bij het vervullen van hun taak
bekend is geworden, voor zover deze geheimhouding niet in strijd is
met de overige bepalingen van deze wet of met enig ander wettelijk
voorschrift.
Artikel 7
Fabrikanten van en handelaren in brandweer- en reddingsmaterieel
zijn verplicht te gedogen, dat de ambtenaren van <de inspectie, bedoeld in artikel 5 dezer wet, uit materieel monsters nemen of dit
materieel beproeven. Indien daarbij verbruik van materieel plaats
vindt, wordt de kostprijs vergoed.
Artikel 8

1. Ingesteld wordt een Brandweerraad. Deze is gevestigd te
's-Gravenhage.
2. De Brandweerraad bestaat uit vijftien leden, waaronder twee
leden, welke de belangen der provinciën, en zes leden, welke de
belangen der gemeenten geacht kunnen worden te vertegenwoordigen.
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3. De Voorzitter, de overige leden en de secretaris worden door
Ons benoemd en ontslagen.
4. De Brandweerraad heeft tot taak zich te beraden omtrent de
algemene vraagstukken nopens het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, alsmede het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmede
verband houdt. Hij is bevoegd de inlichtingen in te winnen, welke
hij daartoe behoeft. Hij dient Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
ook uit eigen beweging, van advies.
5. Onze Minister van Binnenlandse Zaken hoort de Brandweerraad terzake van algemene vraagstukken van brandweerzorg en van
de ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, als bedoeld
in artikel 3 en artikel 5, lid 2.
6.. Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur
nadere regelen te geven omtrent de samenstelling en werkwijze van de
Brandweerraad.
Artikel 9
1. Op overtreding van de in artikel 3 bedoelde regelen kan als
straf gesteld worden hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete
van ten hoogste tienduizend gulden.
2. Overtreding, van artikel 7 wordt gestraft met hechtenis van ten
hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden.
3. Hij die opzettelijk de bij het vierde lid van artikel 6 opgelegde
geheimhouding schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste duizend gulden, met
of zonder ontzetting van het recht om ambten of bepaalde ambten
te bekleden.
4. Hij aan wiens schuld schending van die geheimhouding te
wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden
of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.
5. Geen vervolging van de feiten, bedoeld in het derde en vierde
lid, heeft plaats dan op klachte van de belanghebbende.
6. De feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens het eerste en het
tweede lid zijn overtredingen en die, strafbaar gesteld bij het derde
en het vierde lid, zijn misdrijven.
7. Indien een feit, als bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt
begaan door of vanwege een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, die tot het feit
opdracht gaf of die de feitelijke leiding had bij het verboden handelen of nalaten.
Artikel 10
1. Met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens artikel 9, zijn behalve de opsporingsambtenaren, bedoeld in
artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, mede belast de
overige ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie en de andere door
Onze Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen ambtenaren.
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2. De ambtenaren, belast met het opsporen van de feiten, strafbaar
gesteld bij of krachtens artikel 9, zijn bevoegd tot het inbeslagnemen
zomede tot het vorderen van uitlevering ter inbeslagneming van die
voorwerpen, welke tot ontdekking van de waarheid kunnen leiden,
of welker verbeurdverklaring, vernietiging of onbruikbaarmaking
kan worden bevolen.
Artikel ïl
1. Het Tijdelijk Brandweerbesluit wordt ingetrokken.
2. De op grond van de Beschikking hulpverlening brandweren
(Nederlandse Staatscourant van 19 Maart 1946, no. 55) tot stand
gekomen regelingen blijven van kracht tot uiterlijk een jaar na het
tijdstip van het in werking treden van deze wet.
Artikel 12
Op een door Ons ten aanzien van elk dezer wettelijke maatregelen
afzonderlijk te bepalen tijdstip worden ingetrokken:
de wet van 13 Januari 1923, S. 9;
het bepaalde onder 4°. van artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 13
1. Het eerste lid van artikel 6 van de Boswet 1922 wordt van
de woorden: „gelegen in de nabijheid van een spoor- of tramweg,"
af gelezen: „behoort met het oog op de uitoefening van den spoorof tramdienst de voorzorgsmaatregelen te nemen, welke met betrekking tot het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, alsmede
het beperken van brandgevaar in die bosschen en houtopstanden
redelijkerwijs kunnen worden gevorderd.".
2. Het eerste lid, onder c, van artikel 6 van de Veiligheidswet 1934
wordt gelezen:
„het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken
van brandgevaar, alsmede het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;".
3. Het eerste lid, onder d, van artikel 4 van de Woningwet wordt
gelezen:
„het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken
van brandgevaar, alsmede het voorkomen en beperken van ongevallen
bij brand,".
Artikel 14
1. Ten aanzien van onderwerpen, waaromtrent regelen zijn gesteld bij of krachtens wetten, welke gelden op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, zijn voor zolang deze wetten haar
kracht behouden, de artikelen l—10 niet van toepassing.
2. De op het tijdstip van in werking treden van deze wet van
kracht zijnde verordeningen, of bepalingen, daarvan, betreffende de
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in artikel l van deze regelen en artikel I14bis van de gemeentewet,
genoemde onderwerpen, blijven voor zover zij niet worden ingetrokken, van kracht totdat besluiten op de voet van artikel l of 2 van
deze regelen of artikel 174bis van de gemeentewet zijn tot stand
gekomen.
Artikel 15
Deze wet kan worden aangehaald als „Brandweerwet".
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst,
en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de
hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 23 Juni 1952.
JULIANA.
De Minister van Binnenlandse Zaken.
BEEL.
Uitgegeven de vijfde Augustus 1952.
De Minister van Justitie a.i.,
BEEL.

