STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D E R L A N D E N
B E S L U I T van 21 maart 1958, houdende vast- geen hunner in Nederland gevestigd is, op degene, die belast
is met de feitelijke leiding in de inrichting.
stelling van regelen inzake de bedrijfszelfbescherming (Besluit Bedrijfszelfbescherming 1958).
Artikel 5. 1. In de gevallen, bedoeld in artikel 2, nemen
de
hoofden van de inrichtingen de in dit besluit voorgeschreven
WlJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERmaatregelen gezamenlijk.
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
2. In andere gevallen dan die, bedoeld in het eerste lid,
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse
kunnen de hoofden van inrichtingen, die in elkanders nabijheid
Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie gelegen zijn, de in dit besluit voorgeschreven maatregelen gevan 5 februari 1958, nummer U 10924, Directie Openbare
zamenlijk nemen.
Orde en Veiligheid, Afdeling Algemene Zaken, Bureau Juri§ 2. Organisatie .
dische Zaken;
Artikel
6.
Het
hoofd
van een inrichting is belast met de
Gelet op artikel 5 van de Wet bescherming bevolking (Stb.
organisatie
en
de
leiding
van
de zelfbescherming in de inrich1952, 404) !);
ting. Hij kan zich doen bijstaan door een hoofd bedrijfszelfDe Raad van State gehoord (advies van 25 februari 1958, bescherming (H.B.Z.).
no. 27);
Artikel 7. l. Het hootd van een inrichting is verplicht ten
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister spoedigste een beschermingsplan op te stellen en desgevraagd
van 10 maart 1958, nummer 11025, Directie Openbare Orde daarvan inzage te verstrekken aan de burgemeestci vun, de
en Veiligheid, Afdeling Algemene Zaken, Bureau Juridische gemeente, waar de inrichting gelegen is.
Zaken;
2. Indien in de gevallen, bedoeld in artikel 2, de betrokkenen ten aanzien van het gezamenlijk beschermingsplan geen
Hebben goedgevonden en verstaan:
overeenstemming kunnen bereiken, geven zij daarvan onverwijld kennis aan de burgemeester. Deze stelt alsdan het be§ 1. Algemene bepalingen
schermingsplan op, de betrokkenen gehoord. Indien het beArtikel 1. Dit besluit verstaat onder inrichtingen:
schermingsplan is opgesteld zonder overeenstemming met de
terreinen met bijbehorende opstallen, zomede gebouwen en betrokkenen, behoeft dit plan de goedkeuring van Onze
gedeelten van gebouwen, in gebruik bij een privaatrechtelijke Commissaris in de provincie.
of publiekrechtelijke onderneming, bedrijf, lichaam, instelling
3. In het beschermingsplan wordt onder meer bepaald:
of dienst dan wel in gebruik voor de uitoefening van een
a.
welke van de in § 3 vermelde maatregelen reeds onmidberoep of ambacht.
dellijk zullen worden genomen;
b. welke voorbereidingen zullen worden getroffen voor de
Artikel 2. Indien een gebouw of een gedeelte daarvan in
gebruik is bij twee of meer privaatrechtelijke of publiekrechte- in artikel 10, eerste lid, bedoelde maatregelen.
lijke ondernemingen, bedrijven, lichamen, instellingen of dien4. Het beschermingsplan behelst, zo nodig, een m overeensten, dan wel in gebruik is voor de uitoefening van een beroep stemming met de burgemeester opgestelde regeling omtrent de
of ambacht door twee of meer personen, en in deze inrich- wijze, waarop de overheidsorganisatie van de bescherming van
tingen gezamenlijk gelijktijdig meer dan dertig personen plegen de bevolking en de zelfbeschermingsorgamsatie van de inrichie verblijven, zijn de bepalingen van dit besluit v.m toepassing ting elkander wederzijdse hulp verlenen gedurende de tijd, dat
op deze inrichtingen gezamenlijk.
de bescherming van de bevolking in staat van paraatheid is
gebracht.
Artikel 3. Dit besluit is niet van toepassing op:
5. Indien omtrent de noodzaak of de inhoud van een zodaa. kerken;
nige regeling geen overeenstemming wordt bereikt, kan iowel
b. kloosters of gedeelten daarvan, waar algehele afzonde- de burgemeester als het hoofd van de inrichting voorziening
ring wordt betracht;
vragen bij Onze Commissaris in de provincie.
c. inrichtingen van onderwijs, met uitzondering van univerArtikel 8. In geval van hulpverlening door de overheidssiteiten en hogescholen;
d schouwburgen, concertzalen, bioscopen en vergaderloka- organisatie van de bescherming van de bevolking, draagt hei
hoofd van de inrichting de leiding van het hulpverlening:^ erK
len;
over aan de bevelvoerende plaatselijke commandant, tenzij
e. gas- en electriciteitsbedrijven, als bedoeld in het Besluit terzake in het beschermingsplan een afwijkende regeling is gebescherming gas- en elektriciteitsbedrijven (Stb. 1957, 580); troffen.
ƒ. gebouwen of gedeelten daarvan, uitsluitend in gebruik
voor bewoning;
§ 3. Maatregelen van iel/bescherming in de inrichting
g. terreinen met bijbehorende opstallen, zomede gebouwen,
Artikel 9. 1. Het hoofd van een inrichting, draagt zorg.
waarin zich gelijktijdig niet meer dan dertig personen plegen te dat in de inrichting E.H.B.O.-ploegen, gewondentransportploebevinden.
,
gen, brandwachtploegen en reddingsploegen worden geformeerd
en opgeleid, die naar het oordeel van de burgemeester voldoen
Artikel 4. De zorg voor de naleving van de verplichtingen,
aan de eisen, welke in de bij dit besluit behorende bijlage A
welke bij dit besluit worden opgelegd aan hoofden van inrich- zijn omschreven.
tingen, rust op de persoon of personen, in wier dienst in de
2. Het hoofd van een inrichting draagt zorg, dat de in het
inrichting werkzaamheden worden verricht. Is deze een rechtspersoon, vennootschap of vereniging dan rust de zorg gelijkelijk eerste lid bedoelde ploegen door het houden van oefeningen
op ieder van de in Nederland gevestigde bestuurders van die steeds een voldoende vaardigheid bezitten.
rechtspersoon, vennootschap of vereniging, dan wel, indien
Artikel W, 1. Het hoofd van een inrichting is verplicht
Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 november 1957 (Stb. 503). zodanige voorbereidingen te treffen, dat binnen een week,
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nadat Wij met toepassing van artikel 8 der Wet bescherming
bevolking (Stb. 1952, 404) hebben gelast, dat de bescherming
van de bevolking in staat van paraatheid wordt gebracht, ten
uitvoer kunnen zijn gelegd maatregelen:
a. teneinde een redelijke bescherming van de zich in de

inrichting bevindende personen tegen de uitwerking van brisantbommen te waarborgen, waarbij materialen moeten worden
gebezigd van een dikte en samenstelling, als aangegeven onder
een van de punten l—6 in de bij dit besluit behorende bijlage
B, of materialen, welke een gelijkwaardige bescherming bieden;
b. teneinde de personen, die zich in de inrichting bevinden,
tijdig te kunnen waarschuwen, indien zich omstandigheden
voordoen, die het wenselijk maken, dat dekking wordt gezocht
in schuilgelegenheden;
c. teneinde te verzekeren, dat personen, die zich in de inrichting bevinden, de schuilgelegenheden binnen drie minuten
op ordelijke wijze kunnen bereiken;
d. ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand en
ter beperking van brandgevaar in de inrichting;
'e. teneinde de aanwezigheid van uitrustingen voor de in
artikel 9 bedoelde E.H.B.O.-, gewondentransport-, brandwachten reddingsploegen te verzekeren.
2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie bepaalt, nadat Wij
hebben gelast, dat de bescherming van de bevolking in staat
van paraatheid wordt gebracht, het tijdstip, waarop de in het
eerste lid genoemde maatregelen ten uitvoer moeten zijn
gelegd.
Artikel 11. 1. Het bepaalde in artikel 10, eerste lid, onder
a en c, is niet van toepassing op inrichtingen in het B-gebied,
met uitzondering van die, gelegen in de gemeenten: Appingedam. Assen, Meppel, Kampen, Ede, Nijkerk, Harderwijk,
Doetinchem, Alkmaar, Maassluis, Gouda, Woerden, Sliedrccht,
Middelburg, Geldrop, Valkenswaard, Oss, Ravestein, Grave,
Zeist en Soest, voor zover betreft de'buurtschap Soesterberg.
2. Aan de bepalingen van artikel 10, eerste l<d, onder d
en voor zover het betreft de brandwachtploegen, onder e, is
voldaan, indien de burgemeester verklaart, dat de terzake getroffen voorzieningen of voorbereidingen voldoende zijn. Voor
inrichtingen in het B-gebied kan de burgemeester zulk een
verklaring, voor zover betreft de onder d omschreven maatregelen, niet weigeren, indien hij de bedoelde voorzieningen
voor vredestijd voldoende acht.
Artikel 12. 1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie is bevoegd, na overleg met Onze Minister, wie het mede aangaat,
geheel of ten dele vrijstelling van de voorschriften van dit
besluit te verlenen ten aanzien van inrichtingen, waarvan naar
zijn oordeel vaststaat, dat na afkondiging van de staat van
paraatheid de werkzaamheden daarin geen voortgang zullen
hebben.
2. In andere gevallen dan die, omschreven in het eerste lid,
kan de burgemeester tot wederopzeggens geheel of ten dele
vrijstelling verlenen van de voorschriften van dit besluit. Hij
"zendt onverwijld een afschrift van zijn met redenen omklede
beschikking aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming eii Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie.
Artikel 13. 1. De burgemeester is bevoegd het betreden
van een inrichting te beperken of geheel te verbieden, indien
en voor zo lang na het tijdstip, bedoeld in artikel 10, tweede
lid, aldaar niet is voldaan aan de voorschriften van dit besluit.
2. Het besluit van de burgemeester wordt openbaar gemaakt en vermeldt het aantal personen, dat zich ten hoogste
in de inriching mag bevinden.
3. Wanneer de burgemeester een besluit heeft genomen, als
in het eerste lid bedoeld, is het aan het hoofd van de inrichting
verboden in de inrichting meer personen toe te laten dan is
vermeld in de openbare bekendmaking.
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Artikel 14. 1. De ontheffingen, verleend krachtens de artikelen 5, vijfde lid, 7, tweede lid, en 11 van het Besluit Bedrijfszelfbescherming (Stb. 1954, 270) worden geacht te zijn verleend op grond van onderscheidenlijk artikel 12, eerste en
tweede lid van dit besluit.
2. De verklaringen, afgelegd krachtens artikel 10, vierde lid,
van het Besluit Bedrijfszelfbescherming' (Stb. 1954, 270), worden geacht te zijn afgelegd op grond van artikel 11, tweede lid,
van dit besluit.
Artikel 15. Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie kan met betrekking tot de toepassing van dit besluit nadere voorschriften
vaststellen.
Artikel 16. Dit besluit, hetwelk kan worden aangehaald als
Besluit Bedrijfszelfbescherming 1958, treedt in werking op
l april 1958. Alsdan houdt het Besluit Bedrijfszelfbescherming
(Stb. 1954, 270) op te gelden.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie is belast met de uitvoering
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van
State.
Soestdijk, 21 maart 1958.
JULIANA.
De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,
STRUYCKEN.

Uitgegeven de achtentwintigste maart 1958.
De Minister van Justitie,
SAMKALDEN.

BIJLAGE A, BEHORENDE BIJ HET BESLUIT BEDRIJFSZELFBESCHERMING 1958
Eisen voor de E.H.B.O.-, gewondentransport-, reddings- en
brandwachtploegen.
A. De E.H.B.O.-ploegen.
a. In een inrichting, waar normaal aanwezig zijn 30—
100 personen: een E.H.B.O.'er per 25 personen;
b. in een inrichting, waar normaal aanwezig zijn 100—
500 personen: een ploeg per 250 personen;
c. in een inrichting, waar normaal meer dan 500 personen aanwezig zijn: een overeenkomstige organisatie,
als aangegeven onder b, aangepast aan de grootte,
aard en ligging van de inrichting. Voorts na afkondiging van de staat van paraatheid een gediplomeerd
verpleegster per 1500 personen.

Een E.H.B.O.-ploeg bestaat uit een ploegleider, zijnde een
ervaren E.H.B.O.'er, en zes E.H.B.O.'ers.
B. De gewondentransportploegen.
a. In een inrichting, waar normaal aanwezig zijn 30—
100 personen: een ploeg per 25 personen, maar ten
hoogste drie;
b. in een inrichting, waar normaal aanwezig zijn 100—
500 personen: een ploeg per 50 personen, maar ten
Kminste drie en ten hoogste zes;
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c. in een inrichting, waar normaal meer dan 500 personen aanwezig zijn: een overeenkomstige organisatie,
als aangegeven onder b, aangepast aan de grootte,
aard en ligging van de inrichting.
Een gewondentransportploeg bestaat uit twee dragers.
C. De reddingsploegen.
a. In een inrichting, waar normaal aanwezig zijn 30—
100 personen: een redder per 10 personen, maar ten
hoogste een ploeg.
b. in een inrichting, waar normaal aanwezig zijn 100—
500 personen: een ploeg per 100 personen, maar niet
meer dan drie ploegen;
c. in een inrichting, waar normaal meer dan 500 personen aanwezig zijn: een overeenkomstige organisatie,
als aangegeven onder b, aangepast aan de grootte,
aard en ligging van'de inrichting.
Een reddingsploeg bestaat uit een ploegleider, zes redders,
waaronder een plaatsvervangend ploegleider, zomede een
E.H.B.O.'er.
D. De brandwachtploegen.
a. In een inrichting met geringe brandgevaarlijkheid:
2

een ploeg per vloeroppervlakte van 2000 m of
minder;
b. in een inrichting met matige brandgevaarlijkheid:
een
ploeg per vloeroppervlakte van 1000 m2 of minder;
c. in een inrichting met grote brandgevaarlijkheid:
een
ploeg per vioeroppervalkte van 500 m2 of minder;
d. in een inrichting met buitengewoon grote brandgevaarlijkheid: tenminste zoveel ploegen als de burgemeester, mede in verband met de situatie ter plaatse,
noodzakelijk acht.

Een brandwachtploeg bestaat uit twee brandwachten en de
nodige helpers.
Voor de inrichtingen, waar normaal 30—100 personen aanwezig zijn, is een combinatie van functies voor de te formeren

hulpploegen toegestaan.
Mij bekend,
De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,
STRUYCKEN.

BIJLAGE B, BEHORENDE BIJ HET BESLUIT BEDRIJFSZELFBESCHERMING 1958
Staat van materiaal, als bedoeld in artikel 10, eerste lid,
onder a, van het Besluit Bedrijfszelfbescherming 1958.
1. Staalplaat ter dikte van tenminste 30 mm.
2. Gewapend beton bovengronds tenminste 30 cm 1 ).
3. Gewapend beton ondergronds tenminste 20 cm 1 ).
4. Klinkermetselwerk in sterke mortel tenminste 32 cm.
5. Steenslag in bekisting of zakken tenminste 60 cm.
6. Aarde of zand tenminste 15 cm.

Mij bekend,
De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,
STRUYCKEN.

*) Samenstelling 1:2:3.

bij de gratie Cjods,
Xoainqin der^Slederlanxkrt,
"Prinses van Oranje-]Slas5au,€nzvenz-,en^
Besluit van
17 november 1959,
houdende wijziging van het
Besluit Bedrijfszelfbescherming 1958, Stb. 147.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
van 24 september 1959, nummer U 140OO, Directie Openbare Orde en
Veiligheid, Afdeling Algemene Zaken, Bureau Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5 van de Wet bescherming bevolking
(Stb. 1952, 404 1);
De Raad van State gehoord advies van 27 oktober 1959, Nr. 34;
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van
9 november 1959, nummer 14303, Directie Openbare Orde en Veiligheid,
Afdeling Algemene Zaken, Bureau Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
Artikel 12 van het Besluit Bedrijfszelfbescherming 1958,
Stb. 147, wordt gewijzigd als volgt:
A

In het eerste lid wordt de zinsnede: "dat na afkondiging van
de staat van paraatheid de werkzaamheden daarin geen voortgang zullen
hebben" vervangen door: "dat na afkondiging van de staat van paraatheid
de werkzaamheden daarin in belangrijke mate zullen afnemen dan wel geen
voortgang zullen hebben".
B
Na het tweede lid wordt een derde lid opgenomen, luidende:
Indien een verzoek om vrijstelling betrekking heeft op een
gebouw of een gedeelte van een gebouw, als bedoeld in artikel 2, hoort
Onze voornoemde Minister onderscheidenlijk de burgemeester, alvorens
op het verzoek te beslissen, de hoofden van de inrichtingen, bij welke
het gebouw of het gedeelte daarvan in gebruik is".

- Artikel II 1) Laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 27 november 1957 (Stb. 5O3).
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ARTIKEL II

Vrijstellingen, welke voor de inwerkingtreding van dit besluit
ingevolge artikel 12, tweede lid van het Besluit Bedrijfszelfbescherming
1958, Stb. 147 werden verleend op grond van de overweging, dat in de
betrokken inrichting na afkondiging van de staat van paraatheid de werkzaamheden in belangrijke mate zullen afnemen, worden geacht te zijn
verleend op grond van het eerste lid van genoemd artikel.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 17 november 1959.
J U L I A N A

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

E.H. TOXOPEUS

Uitgegeven de achtste december 1959
DE MINISTER VAN JUSTITIE,
A.C.W. BEERMAN.

