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Wet van 30 januari 1985, houdende regels inzake de
rampenbestrijding en de voorbereiding daarop
(Rampenwet)
Wij Beatrix, 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 wenselijk is regels te
geven over de rampenbestrijding en over de voorbereiding daarop,;
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:

HOOFDSTUK l
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
b. ramp: een gebeurtenis
1. waardoor een ernstige verstoring van de algemene veiligheid is
ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen dan wel
grote materiële belangen in ernstige mate bedreigd worden, en
2. waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van
verschillende discipline vereist is.
HOOFDSTUK II
Voorbereiding van de rampenbestrijding
§ 1. Algemene bepaling
Artikel 2
Burgemeester en wethouders zijn belast met de voorbereiding van de
rampenbestrijding in de gemeente, voor zover niet bij of krachtens de wet
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anders is bepaald. Zij bevorderen in het bijzonder het houden van oefeningen
en de totstandkoming van afspraken, die nodig zijn voor een doelmatige
rampenbestrijding.
§ 2. Rampenplannen
Artikel 3
1. De gemeenteraad stelt voor het gehele gebied van de gemeente een
rampenplan vast.
2. In het rampenplan kan worden bepaald, dat burgemeester en wethouders volgens in het plan te geven regels het plan moeten uitwerken of
binnen daarbij te bepalen grenzen het plan kunnen wijzigen.
Artikel 4
1. Het rampenplan dient in ieder geval te bevatten:
a. begripsomschrijvingen;
b. een overzicht van de soorten rampen die de gemeenten kunnen
bedreigen;
c. een overzicht van diensten, instanties, organisaties en individuele
personen, die bij de rampenbestrijding kunnen worden betrokken;
d. een schema met betrekking tot de leiding over en de gecoördineerde
inzet van diensten en organisaties bij de rampenbestrijding;
e. een intern en extern verbindings- en alarmeringsschema;
f. een plan in hoofdlijnen met betrekking tot de waarschuwing van de
bevolking;
g. een plan in hoofdlijnen met betrekking tot maatregelen te nemen bij
een verplaatsing van bevolking;
h. een plan in hoofdlijnen met betrekking tot de geneeskundige organisaties op het rampterrein;
i. een plan in hoofdlijnen met betrekking tot de opvang en verzorging van
slachtoffers;
j. een plan in hoofdlijnen met betrekking tot de voedselvoorziening van
de bevolking;
k. een plan in hoofdlijnen met betrekking tot maatregelen ten behoeve
van de bevoorrading van met de rampenbestrijding belaste diensten en
organisaties;
1. regels over de vastlegging van gegevens ten behoeve van de
voorlichting van de bevolking;
m. regels over de vaststelling van gegevens met betrekking tot veroorzaakte schade;
n. regels over de organisatie en inrichting van een centraal registratieen inlichtingenbureau;
o. regels over de verslaglegging;
p. een verzendlijst.
2. In het rampenplan dient de afstemming op plannen, vastgesteld voor
het gebied van aangrenzende gemeenten, te zijn gewaarborgd.
Artikel 5
1. Het rampenplan wordt uiterlijk een maand na de vaststelling door
burgemeester en wethouders aan gedeputeerde staten en, ter kennisneming,
aan Onze commissaris in de provincie gezonden.
2. Wijzigingen in het rampenplan alsmede uitwerkingen daarvan, als
bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden uiterlijk een maand na de vaststelling
aan gedeputeerde staten, en ter kennisneming, aan Onze commissaris in
de provincie gezonden.
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Artikel 6
1. Gedeputeerde staten kunnen het gemeentebestuur uitnodigen het
rampenplan, de uitwerkingen en wijzigingen, als bedoeld in artikel 3,
tweede lid, daaronder begrepen, binnen een door hen te bepalen termijn te
wijzigen, indien zij van oordeel zijn dat het plan niet voldoet aan de eisen,
bij de wet gesteld.
2. Gedeputeerde staten plegen alvorens gebruikte maken van hun
bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, overleg met het betrokken gemeentebestuur.
3. Indien het gemeentebestuur geen gevolg geeft aan een uitnodiging
op grond van het eerste lid, gaan gedeputeerde staten op kosten van de
gemeente tot wijziging van het rampenplan over.
§ 3. Rampbestrijdingsplannen
Artikel 7
1. De burgemeester stelt voor elke ramp, waarvan de plaats, de aard en
de gevolgen voorzienbaar zijn, een rampbestrijdingsplan vast, waarin het
geheel van bij die ramp te nemen maatregelen is opgenomen. Het plan is
niet openbaar.
2. Elk rampbestrijdingsplan wordt uiterlijk een maand na de vaststelling
aan Onze commissaris in de provincie gezonden.
Artikel 8
1. Onze commissaris in de provincie kan de burgemeester, na overleg
met hem, de verplichting opleggen tot het wijzigen van een vastgesteld
rampbestrijdingsplan. Hij kan daarbij een termijn stellen, waarbinnen de
wijziging moet zijn vastgesteld.
2. Binnen zes maanden na de datum waarop het rampbestrijdingsplan
hem is toegezonden, deelt Onze commissaris in de provincie de burgemeester mede of hij van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, gebruik
zal maken.
Artikel 9
1. Onze commissaris in de provincie kan de burgemeesters van aan
elkaar grenzende gemeenten die kunnen worden getroffen door een en
dezelfde ramp, waarvan de plaats, de aard en de gevolgen voorzienbaar
zijn, na overleg met hen, de verplichting opleggen om na onderling
overleg, ieder voor zijn gemeente, een rampbestrijdingsplan vast te stellen.
Hij kan daarbij een termijn stellen, waarbinnen het plan moet zijn vastgesteld.
2. Indien de gemeenten, bedoeld in het eerste lid, in meer dan één
provincie zijn gelegen, kan Onze Minister, na overleg met Onze betrokken
commissarissen in de provinciën, de bevoegdheid, bedoeld in het eerste
lid, uitoefenen.
§ 4. Het provinciaal coördinatieplan

Artikel 10
1. Onze commissaris in de provincie stelt binnen twee jaar na het
inwerkingtreden van deze wet een provinciaal coördinatieplan vast. In het
plan worden in ieder geval opgenomen een schema met betrekking tot de
leiding over en de gecoördineerde inzet van diensten en organisaties bij de
rampbestrijding op provinciaal niveau, alsmede gegevens over het verzoeken en verlenen van bijstand.
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2. Het provinciaal coördinatieplan wordt uiterlijk een maand na de
vaststelling ter kennisneming aan Onze Minister en aan de burgemeesters
in de provincie gezonden.

HOOFDSTUK III

Bevoegdheden bij de rampbestrijding

Artikel 11
1. De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp of van
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de rampbestrijding deelnemen, staan onder zijn bevel. Hij doet zich bijstaan door een
door hem samengestelde gemeentelijke rampenstaf.
2. Degene die de leiding over de brandweer heeft, is tevens belast met
de operationele leiding van de rampenbestrijding, tenzij de burgemeester
een andere voorziening treft.
Artikel 12
Onze commissaris in de provincie kan in geval van een ramp van meer
dan plaatselijke betekenis in een of meer gemeenten of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan de burgemeesters in de provincie, zoveel
mogelijk na overleg met hen, de nodige aanwijzingen geven over het door
hen inzake de rampbestrijding te voeren beleid. Hij kan alsdan in de
operationele leiding van de rampbestrijding voorzien. Hij doet zich bijstaan
door een door hem samengestelde provinciale rampenstaf.
Artikel 13
Onze Minister kan in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan, indien het algemeen belang zulks dringend eist, Onze
commissarissen in de provinciën, zoveel mogelijk na overleg met hen, de
nodige aanwijzingen geven over het door hen inzake de rampbestrijding te
voeren beleid.
Artikel 14
De burgemeesters, Onze commissarissen in de provinciën en Onze
Minister verstrekken elkaar de nodige inlichtingen ten behoeve van de
toepassing van de artikelen 11-13.

HOOFDSTUK IV

Bijstand
Artikel 15
1. Behoeft een burgemeester in geval van een ramp of van ernstige
vrees voor het ontstaan daarvan bijstand van provinciale diensten, dan
richt hij een verzoek daartoe aan Onze commissaris in de provincie.
2. Onze commissaris in de provincie voldoet aan het verzoek, tenzij
dringende redenen zich daartegen verzetten.
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Artikel 16
1. Indien Onze commissaris in de provincie niet kan voldoen aan een
verzoek, als bedoeld in artikel 15, richt hij zich tot Onze Minister met het
verzoek om bijstand van provinciale diensten uit andere provincies.
2. Onze Minister beslist op het verzoek. Onze betrokken commissarissen
in de provinciën treffen de nodige voorzieningen, tenzij dringende redenen
zich daartegen verzetten.

Artikel 17
1. Behoeft een burgemeester in geval van een ramp of van ernstige
vrees voor het ontstaan daarvan bijstand van rijksdiensten, dan richt hij
een verzoek daartoe aan Onze commissaris in de provincie, die zich ter
zake wendt tot Onze Minister.
2. Onze Minister richt zich ter zake tot Onze betrokken Minister, die de
nodige voorzieningen treft, tenzij dringende redenen zich daartegen
verzetten.
Artikel 18
1. In bijzondere gevallen kan Onze commissaris in de provincie een
verzoek tot bijstand van militairen richten aan Onze Minister. Deze wendt
zich ter zake tot Onze Minister van Defensie, die de nodige voorzieningen
treft, tenzij dringende redenen zich daartegen verzetten.
2. In zeer spoedeisende gevallen kan een burgemeester een verzoek tot
bijstand van militairen rechtstreeks richten aan de provinciaal militair
commandant dan wel de regionaal militair commandant-noord. Hij stelt
Onze commissaris in de provincie terstond daarvan in kennis.
HOOFDSTUK V

Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rampenbestrijding alsmede
de voorbereiding daarop in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere
buitengewone omstandigheden.
§ 1. Voorbereiding
Artikel 19
1. Onze commissaris in de provincie kan burgemeester en wethouders
aanwijzingen geven over gezamenlijke oefeningen van gemeenten, die
tezamen een gemeenschappelijke regeling inzake de brandweer zijn
aangegaan/met het oog op de rampenbestrijding in geval van oorlog,
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden.
2. Onze commissaris in de provincie kan burgemeester en wethouders
opdragen oefeningen, als bedoeld in het eerste lid, te houden, indien deze
naar zijn oordeel in onvoldoende mate worden gehouden.
3. Onze Minister kan Onze commissaris in de provincie opdragen
aanwijzingen en opdrachten, als bedoeld in het eerste en tweede lid, te
geven voorzover het oefeningen betreft van gemeenten die in meer dan
één provincie zijn gelegen.

Artikel 20
Onze Minister stelt de eisen vast, waaraan rampenplannen en provinciale
coördinatieplannen, als bedoeld in hoofdstuk II van deze wet, moeten
voldoen met het oog op de rampenbestrijding in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden.
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§ 2. Bevoegdheden
Artikel 21
1. Bij koninklijk besluit kunnen op voordracht van Onze Minister-president
in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden voor Nederland of voor een gedeelte daarvan de artikelen 22-24 in
werking worden gesteld.
2. Het besluit, bedoeld in het eerste lid, alsmede het besluit tot intrekking
treden niet in werking dan nadat zij op een bij koninklijk besluit te bepalen
wijze algemeen bekend zijn gemaakt. Zij worden in ieder geval in het
Staatsblad geplaatst.
3. Zo spoedig mogelijk nadat het besluit, bedoeld in het eerste lid, is
genomen, wordt een voorstel van wet aan de Staten-Generaal omtrent he^
voortduren daarvan gedaan.
4. Wordt het voorstel van wet ingetrokken of verworpen, dan treden de
artikelen 22-24 buiten werking met ingang van de vierde dag na die
waarop de intrekking of de verwerping plaatshad. Dit tijdstip wordt bij
koninklijk besluit zo spoedig mogelijk algemeen bekendgemaakt.
Artikel 22
1. Onze commissaris in de provincie kan de burgemeesters in de
provincie de nodige aanwijzingen geven inzake de rampbestrijding.
2. Onze Minister kan Onze commissaris in de provincie opdragen aan de
burgemeesters in de provincie de nodige aanwijzingen te geven inzake de
rampbestrijding.
Artikel 23
Onze Minister kan, indien het algemeen belang zulks dringend eist,
voorzien in de uitoefening van bevoegdheden van Onze commissaris in de
provincie en van de burgemeester op grond van deze wet, door die
uitoefening geheel of ten dele aan zich te trekken dan wel daarmee geheel
of ten dele een andere autoriteit te belasten.
Artikel 24
1. Onze commissaris in de provincie, de burgemeester en de door hen of
door Onze Minister aangewezen personen hebben te allen tijde vrije
toegang tot alle plaatsen, voorzover zij het betreden daarvan voor een
goede vervulling van de taak die hun in deze wet is toebedeeld noodzakelijk
achten. Zonodig verschaffen zij zich de toegang met behulp van de sterke
arm.
2. Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de
bewoner is een schriftelijke machtiging van de burgemeester vereist.
3. In de machtiging kan worden bepaald dat de houder van de machtiging
zich, voor zover dit voor het doel van het binnentreden redelijkerwijs is
vereist, kan laten vergezellen door een of meer anderen.
4. Een schriftelijke machtiging als bedoeld in het tweede lid is niet
vereist, indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig of onmiddellijk
gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning
moet worden binnengetreden.
5. Degene die zonder toestemming van de bewoner in een woning is
binnengetreden, maakt op zijn ambtseed of -belofte een schriftelijk verslag
op omtrent het binnentreden. Het verslag wordt uiterlijk op de vierde dag
na die waarop in de woning is binnengetreden toegezonden aan de
burgemeester. Een afschrift van het verslag wordt binnen dezelfde termijn
aan de bewoner uitgereikt of toegezonden.
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HOOFDSTUK VI

Overige bepalingen

Artikel 25
1. In de kosten die voor de gemeenten voortvloeien uit de daadwerkelijke
bestrijding van een ramp en de gevolgen daarvan, kan uit 's Rijks kas een
bijdrage worden verleend.
2. Bij algemene maatregel van bestuur, de Raad voor de Gemeentefinanciën gehoord, worden regels gesteld over het bepaalde in het eerste lid.
Artikel 26
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot
bekendmaking voortvloeit.
Artikel 27
1. De Wet rampenplannen (Stb. 1981, 384) wordt ingetrokken.
2. Plannen, vastgesteld op grond van de Wet rampenplannen, worden
geacht plannen te zijn, vastgesteld krachtens deze wet, met dien verstande
dat zij met inachtneming van het bepaalde in deze wet opnieuw dienen te
zijn vastgesteld vier jaren na het tijdstip van inwerkingtreding van deze
wet.
3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt voorzien in de overdracht
van bevoegdheden, genoemd in hoofdstuk II van deze wet, aan het bestuur
van het openbaar lichaam Rijnmond.
Artikel 28

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken I11981; 1981/82,16978
Hand. II 1984/85, blz. 159-202; 283;285
Kamerstukken 11984/85,16978 (33, 33a,
33b, 33c)
Hand. l 1984/85, blz. 518-524

1. Deze wet kan worden aangehaald als Rampenwet.
2. Zij treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip,
dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden gesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 30 januari 1985
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Van Amelsvoort
Uitgegeven de zesentwintigste februari 1985
De Minister van Justitite,
F. Korthals Altes
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