
4 

Ministene van Binnenlandse Zaken en Koninknjksrelaties ^«3 

Aan De besturen van de Regionale Brandweren 
Colleges van Burgemeester en Wethouders 

Onderwerp Uitvoering Brzo '99 n.a.v. BeteRZO 

Doelstelling 

Juridische grondslag 

Informatie en advies (Uitvoeringsadvies) 

Geen 

Relaties met andere 
circulaires 

Geen 

Ingangsdatum Heden 

Geldig tot Nader bericht 

Onlangs is het BeteRZO-traject afgerond en inmiddels ligt de nadruk op de 
implementatie van de producten uit dit verbetertraject. U bent hierover al 
geïnformeerd door middel van de brief van de Staatssecretaris van VROM mede 
namens de Staatssecretaris van SZW en de minister van BZK d.d. 14 juli 2006 
met kenmerk EV 2006.280174. Enkele van de producten zijn bedoeld als 
kwaliteitsverbetering van de uitvoering en deze professionaliseringslag heeft voor 
de uitvoering door het brandweerveld consequenties. Daar wil ik in deze 
circulaire kort op ingaan. Oaamaast vindt u in bijlage 1 een toelichting op de 
toedeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de brandweer 
in relatie tot Brzo'99, omdat tijdens het BeteRZO-traject is gebleken dat daarover 
geen tielder eenduidig beeld bestaat. Ten slotte is in het verieden gebleken dat er 
onduidelijkheden bestaan over de handhavingmogelijkheden door de brandweer. 
Om duidelijkheid hierover te geven stuur ik u ter informatie Bijlage 2: 
Handhavingsmogelijkheden brandweer voor Brzo 1999 dat kan dienen als hulp 
voor de inspecteurs Brzo '99 bij de brandweer voor de handhaving. 
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Achtergrond 
De Europese Seveso ll-richtlijn is gericht op het beheersen van de risico's van 
zware ongevallen voor milieu en mens (werknemer en burger). Deze richtlijn is 
onder meer uitgewerkt in het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo '99). 
Het beheersen van de risico's moet gezien worden vanuit de invalshoeken 
arbeidsveiligheid, veiligheid van de omgeving en rampbestrijding. Dit betekent dat 
in de Nederiandse situatie vijf bevoegde gezagen betrokken zijn bij de 
implementatie van de richtlijn en het Brzo'99. 
Voor het aspect rampbestrijding zijn drie bestuursorganen verantwoordelijke 

• Burgemeester: verantwoordelijk voor de daadwerkelijke bestrijding van 
een ramp of een zwaar ongeval. Tevens verantwoordelijk voor het 
vaststellen van de rampbestrijdingsplannen. 

• College van B&W: verantwoordelijk voor de voorbereiding van de 
rampbestrijding en het aanwijzen van inrictitingen als 
bedrijfsbrandweerplichtig. 

• Bestuur van de regionale brandweer: verantwoordelijk voor de 
voorbereiding van de coördinatie bij de bestrijding van rampen en zware 
ongevallen. 

In de praktijk blijken er landelijk veel verschillen te zijn als het gaat om de 
instanties die de verschillende taken uitvoeren. De ene gemeente heeft de 
kemregio gemandateerd voor de uitvoering van het Brzo '99 (van inspectie tot 
advisering over het rampbestrijdingsplan) en terwijl de andere deze 
verantwoordelijkheid belegt bij de gemeentelijke of regionale brandweer. 
Uitgangspunt blijft echter dat het bevoegde gezag voor de voorbereiding van de 
rampbestrijding, burgemeester en wethouders, te allen tijde verantwoordelijk blijft, 
ongeacht welke instantie uitvoerende werkzaamheden verricht. 
Het BeteRZO-traject en de hiemit voortvloeiende kwaliteitseisen, zoals de 
maatlat, hebben echter consequenties voor de wijze van uitvoering van deze 
taken door de brandweer. 

Verbeterprogramma Bfzo '99 (BeteRZO) 
Het verbeterprogramma Brzo '99 (BeteRZO) is eind 2004 gestart naar aanleiding 
van de geconstateerde tekortkomingen en knelpunten in de uitvoering van het 
Brzo '99. Genoemde tekortkomingen waren onder andere gebrekkige 
deskundigheid en samenwerking tussen de toezichthouders, versnipperde 
toetsingskaders en onvoldoende aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid 
van de bedrijven. Specifiek voor de brandweer waren tevens de verregaande 
versnippering van kennis en uitvoering, de diversiteit in beleid en werkwijze en 
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zal zijn getreden, zal bij het aanwijzen van inrichtingen als bedrij^brandweerplichtig de 

veiligheidsregio verantwoordelijk zijn. 
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het weinig daadkrachtige optreden bij de beheersing van de risico's. Het 
vertDeterprogramma Brzo'99 gaat vooralsnog uit van de nu bestaande structuren. 
Medio 2008 zal de (verbeterde) uitvoering nogmaals worden beschouwd. 

Professionalisering van de uitvoering door overheidsorganisaties 
tn december 2005 is de Maatlat kritieke massa overheidsorganisaties^ 
vastgesteld door alle betrokken partijen en is een landelijke proefpeiling gedaan 
onder bestuursorganen die bij de uitvoering van het Brzo'99 zijn betrokken. Uit de 
proefpeiling is gebleken dat een beperkt deel van de overheidsorganisaties 
voldoet aan de minimale eisen die de maatlat stelt. Veel organisaties zijn te klein 
of hebben te weinig bedrijven in hun gebied om een goede uitvoering van het 
Brzo te kunnen waarborgen en voldoende deskundigheid te kunnen opbouwen. 
De conclusie is dat daar waar deze kritieke massa ontbreekt andere oplossingen 
moeten worden gevonden om tot een goede uitvoering te komen. 
De kwaliteit van de uitvoering en het voldoen aan de maatlat is de 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Ik adviseer u dan ook om de 
komende maand de volgende acties te ondememen. 

• Maak met de vastgestelde maatlat en de resultaten van de proefpeiling 
de balans op van de uitvoering in uw ambtsgebied. 

• Neem een besluit over hoe u voor uw ambtsgebied wilt voldoen of wilt 
blijven voldoen aan de kwaliteitsambities die zijn neergelegd in de 
Maatlat en eisen aan inspectieteams. Hiervoor zijn meerdere oplossingen 
denkbaar. 

• Leg dit besluit en de praktische invulling uiteriijk maart 2007 vast in het 
door het bevoegd gezag Wet milieubeheer vast te stellen nieuwe 
inspectieprogramma. 
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Landelijk expertisecentrum 
Parallel aan de expertisecentra die er zijn voor de gemeenten, de provincies en 
de Arbeidsinspectie wordt een landelijk expertisecentrum Brzo voor de 
brandweer opgericht. Dit expertisecentrum zal zich richten op uniformering in de 
uitvoering en kennis en expertise ontwikkelen voor de specifieke taken van de 
brandweer in het Brzo'99. Het expertisecentrum zal medio april operationeel zijn 
en bestaan uit een samenwerking van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
en het Nederiandse Instituut voor Fysieke Veiligheid. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze, 
DE PLV. DIRECTEUR-GENERAAL VEILIGHEID. 

J.G. Bos 
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Bijlage 1 Toedeling verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
taken in relatie tot het Brzo '99 
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Bno '99 als onderdeel van de veiliaheidsketen 
Om de risico's efficiënt te kunnen beheersen (de doelstelling van de Seveso ll-
richtlijn) dient het bevoegde gezag rampbestrijding de gehele veiligheidsketen te 
beschouwen. Het bevoegde gezag geeft invulling aan zijn andere 
verantwoordelijkheden, zoals het verienen van en de advisering bij de bouw-, 
milieu- en gebruiksvergunning. Strikt juridisch betreft het Brzo '99 voor een 
belangrijk deel een informatieverplichting waarbij de informatie gebruikt wordt 
voor het beheersen van de risico's en het voorbereiden op de rampenbestrijding. 
Vanuit het doel van het Besluit en de ten grondslag liggende Europese richtlijn 
dient het Brzo '99 breder gezien worden. Het Brzo '99 (het 
veiligheidsbeheersysteem (VBS), het veiligheidsrapport en de inspectie) moet 
gezien worden als het instrument waarmee risico's door het bedrijf beheerst 
kunnen worden en de voorbereiding op de rampbestrijding kan worden verbeterd. 
Door toevoeging van het Brzo '99 krijgt het bevoegd gezag rampenbestrijding 
veel informatie die het kan gebmiken voor de totstandkoming voor een effectief 
risicobeleid. 

Toelichting Rampbestrijding 

Het proces rampbestrijding is het meest complexe proces binnen het Brzo '99. Niet alleen omdat 

hiertjij voor dit onderdeel vyf bevoegde gezagen zijn betrokken, maar ook omdat hierbij zowel 

inspanningen van het bedrijf als inspanningen van de overheid moetwonjen betrokken. 

Bij een nieuw bedrijf of na een significante wijziging binnen een bestaand bedrijf wordt een 

veiligheidsrapport opgesteld en moet er een (aangepast) rampbestrijdingsplan komen. 

Ook kan naar aanleiding van een beoordelingsinspectie door de brandweer namens het bevoegd 

gezag infomiatie over de actuele stand van zaken met betrekking tot de veiligheidssituatie in het 

bedrijf leiden tot een (aangepast) rampbestrijdingsplan. Met behulp van dit rampbestrijdingsplan 

bereidt de brandweer zich voor op rampen die kunnen plaatsvinden. De omvang van het 

rampscenario moet door het bedrijf worden beheerst. Vervolgens moet het bedrijf de overheid in staat 

stellen om efficiënt te kunnen optreden In het geval van een calamiteit. Indien een mogelijke ramp een 

omvang kan hebben die niet bestrijdbaar is, dan worden of aanvullende preventieve maatregelen 

gefiist of worelt bestuuriijk het aantal doden en de schade aanvaard, zoals ook staat in het Besluit 

exteme veiligheid inrichtingen. 

In de beoordelingsinspectie wordt de basisinformatie van het bedrijf verder geanalyseerd en op juist

heid gecontroleerd. Met behulp van Infomiatie over de operationele slagkracht van de overheids

brandweer (Leidraad Operationele Prestaties) en standaard ramptypen (Leidraad Maatramp) kan 

worden bepaald of het t)eschreven scenario beheersbaar Is met de bij de overheid beschikbare 

middelen. In de Wrzo is bepaald dat deze infomiatie in een beheersplan binnen de regio beschikbaar 

is. 
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Eventuele maatregelen om de beheersing van het rampscenario te vertieteren of om de omvang te 

beperiten kunnen woreJen vastgelegd in de milieuvergunning of een gebruiksvergunning. De 

consequenties die de overheid verbindt aan haar eigen verantwoordelijkheid m.b.t. de rampbestrijding 

worden beschreven in het rampbestrijdingsplan dat eveneens bestuurlijk wordt vastgesteld. 

Bij een periodieke evaluatie van het VR beziet de exploitant of de gegevens en beschrijvingen in het 

VR nog actueel zijn en of de maatregelen daadvtferitelijk zljn uitgevoerd. Hij herziet het VR 

overeenkomstig de laatste stand van zaken en stuurt dit naar het bevoegd gezag. Btj' een inspectie 

wordt dan de naleving van de In het VR beschreven maatregelen tot beheersing van rampen en 

zware ongevallen gecontroleenj, vindt een analyse plaats van beheersing van mogelijke andere 

rampscenario's en van de borging van deze maatregelen in het veiligheidsbeheerssysteem van het 

bedrijf. De adequaatheid van het vastgestelde rampbestrijdingsplan kan worden bepaald en minstens 

eens in de drie jaar moet het rampbestrijdingsplan geheel worden geëvalueerd. 

Het bevoegde gezag rafTipbestnjding (gemeente) heeft op grond van het Wrzo als belangrijkste 

instrument het mogen veriangen van infónmatie van het bedrijf. Bij nalatigheid kan het bedrijf worden 

stilgelegd. Ook zljn er strafrechtelijke sancties nnogelijk. Er is geen eisende component aan de 

bevoegdheid gekoppeld anders dan de algemene bevoegdheid tn de Gemeentewet tot het mogen 

stellen van verordeningen en de verplichting tot het aanwijzen van toezichthouders. In enkele 

gemeenten heeft dit al geleid tot het vastleggen van de infomiatiebehoefte. Het bevoegd gezag 

milieubeheer beziet of de milieuvergunning moet vrorden aangepast op grond van de in het 

veiligheidsrapport genoemde maatregelen en risicoanalyse. De regionale brandweer kan hierbij 

adviseren en het bevoegd gezag milieubeheer dient dit advies te betrekken bij deze aanpassing van 

de vergunning. 

Toel ic t i t ing Bedr i j f sbrandweer 

De brandweer beschikt met het Besluit bedrijfebrandweren over een instrument om een 

bedrijfsbrandweer te eisen. Bij die aanvinjzing kunnen eisen worden gesteld over een aantal aspecten 

van de bedrijfsbrandweer. Het veiligheidsrapport bevat een summiere beschrijving van de 

belangrijkste (grootste) scenario's. In het Besluit bedrijfebrandweren is geregeld dat door B&W 

aanvullend informatie van het bedrijf mag wonden veriangd. Afhankelijk van de vraag of een bedrijf al 

beschikt over een aanwijsbeschikking zal een eventuele beoonjelingsinspectie door de brandweer 

namens B&W zich primair richten op het completeren van / meer zicht krijgen op de volledigheid en 

juistheid van de informatie in het VR en de brandveiligheidsaspecten, de rampbestrijdingsaspecten en 

de bedrijfsbrandweer. Een periodieke inspectie zat zich tevens richten op de naleving en passendheid 

van de reeds gestelde eisen. 
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Daar waar in het VR te weinig mformatie is opgenomen, wordt gebruik gemaakt van een 14-tal 

(theoretische) referentiescenario's (geordend naar Installatiesoort), die op een praktische situatie 

worden gelegd. Met de installatiebeschrijvingen en aanwezige gevaarsanalyse kan met behulp van 

algemene vuistregels zicht op de mate van beheersbaarheid van het scenario worden verkregen. De 

door het ministerie van BZK geleverde hulpmiddelen sluiten expliciet aan op bestaande PGS-

richtlijnen. 
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Mocht een aanwijzing al zijn afgegeven, dan heefl een inspectie vooral tot doel de naleving van de 

vastgestelde eisen te controleren. De Inspectie heeft dan ook het karakter van toezicht. Het toezicht 

omvat dat ook de typische Brzo-eisen, zoals het Veiligheidsbeheerssysteem, welke de borging van 

de maatregelen uit de bedrijfsbrandweeraanwijzing venjer moeten vertieteren. De uitvoering van dit 

proces (s een gemeentelijke taak en in vele gevallen gemandateend aan de gemeentelijke 

brandweercommandant. 

Toelictiting Bouwvergunning 

De Woningwet regelt dat als er een gebouw wordt gebouwd, aangepast, gerenoveerd of gesloopt 

hiervoor een bouwvergunning van burgemeester en wethouders nodig is. In de vergunning worden 

eisen opgenomen met betrekking tot de veiligheid van het gebouw. Het gaat dan bijvoortieeld om 

kantoorgebouwen, maar ook om industriële objecten. Naast brandveiligheid spelen ook de 

gezondheidsaspecten een rol bij de bouwvergunning. 

De eisen in de bouvm/ergunning zijn gebaseerd op de uitgangspunten in het Bouwbesluit 2003. Deze 

zijn vooral gericht op de bereikbaarheid van het object, het vooricomen en beperken van brand, 

ontvluchting bij brand en bestrijding van brand. De gemeentelijke brandweer (in enkele regio's de 

regionale brandweer) levert de brandveiligheidexpertise. Er is hier sprake van een 'intem advies', 

omdat zovirel de bouwvergunningverienende aMeling als de brandweer onderdeel zljn van de 

gemeente, tn een 'brandpreventiecommissie' worden de bouwplannen door de vergunningverlenende 

afdeling voorgelegd aan een planbeoordelaar van de brandweer. 

Toezicht en handhaving van de bouvirvergunning zljn een verantwoordelijkheid van B&W en ligt in 

veel gevallen primair bij bouw- en woningtoezicht. In een aantal gemeenten heeft de brandweer het 

mandaat voor wat betreft toezicht op de brandveiligheidseisen. In de meeste gemeenten woreten in 

het kader van integrale handhaving gezamenlijk objecten gecontroleerd. 

Toelichting Gebruiksvergunning 

Voordat een gebouw in gebruik mag worden genomen, dient er soms een gebruiksvergunning te zijn 

a^egeven. Deze verplichting tot het hebben van een gebruiksvergunning is afhankelijk van een 

aantal factoren, zoals de aanwezige hoeveelheid personen of de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke 

stoffen. De eisen uit de gebruiksvergunning kunnen betrekking hebben op het aanta) aanwezige 

personen en technische voorzieningen (zoals het aantal en de plaats van blusmiddelen, 

organisatorische en technische voorzieningen voor ontvluchting bij of melding van brand en het 

onderhoud van deze voorzieningen). In de meeste gemeenten verieent de gemeentelijke brandweer, 

namens B&W, de gebruiksvergunning. 
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De gemeentelijke bouwverordening regelt de verplichting tot het beschikken over een 

gebruiksvergunning. De bouwverordening geeft ook regels met betrekking tot de bereikbaarheid, het 

ondertioud, de Inspectie en het testen van brandveiligheidmiddelen. 

De VNG heeft een modelbouwverordening opgesteld en actualiseert deze voortdurend. Dit model 

wordt, met lokale aanpassingen, In alle gemeenten overgenomen. De bouwverordening zal op termijn 
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overgaan in een A.M.v.B.. Toezicht en handhaving van de gebruiksvergunning is een taak van B&W 

en in de meeste gevallen belegd bij de gemeentelijke brandweer. 

Toelichting bi j Milieuvergunning 

Voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten is een milieuvergunning nodig. Deze vrardt meestal 

a ^ ^ e v e n door B&W of GS. De milieuvergunning stelt eisen aan de wijze waarop de activiteiten 

mogen worden uitgevoerd. De eisen hebtïen niet alleen betrekking op milieugevaren, maar ook op 

exteme veiligheid en tn enkele gevallen brandveiligheid. Daar waar de milieuvergunning door B&W 

wordt verteend, wordt op dit moment in enkele gemeenten al de brandweer als intem adviseur 

betrokken. Voor beschikkingen van GS is B&W in de Wet milieubeheer (art B.7) aangewezen als 

adviseur. Voor Brzo-inrichtingen geldt dat een exemplaar van de vergunningaanvraag met relevante 

onderdelen van het VR naar de burgemeester en de regionale brandweer wordt gezonden(art.5.15, 3" 

lid en 5.15a, tweede lid van het Inrichtingen- en vergunningenbestuit milieubeheer. Met uitzondering 

van vergunningen in het kader van het Vuunveritbesluit en de verantwoording van risico's in het kader 

van het BEVI is brandveiligheid als onderwerp of de brandweer als organisatie niet specifiek 

genoemd. Het uiteindelijke advies in het kader van het BEVI kan bijdragen aan beheersing van de 

risico's door concrete maatregelen in de milieuvergunning (art. 12 BEVI) of veiligheidszonering (art. 

13 BEVI) 

Het advies van de brandweer zal zich richten op de beheersbaarheid van incidenten. Dit zal zich uiten 

in eisen als de aanwezigheid van brandweervoorzieningen, zoals een blusinstallatie of een regeling 

voor infomiatieverstrekking bij ongevallen. In enkele gevallen wonjen de etsen opgenomen In de 

milieuvergunning, welke anders zouden worden opgenomen in een gebruiksvergunning. De 

gebruiksvergunning kan dan vervallen. 

Het toezicht op en de handhaving van de milieuvergunning is in handen van het bestuur dat de 

beschikking afgeeft (B&W of GS). In enkele gemeenten wordt in het kader van integrale handhaving 

gezamenlijk opgetreden en voert de brandweer toezicht uit op de brandveiligheidparagraaf van de 

milieuvergunning. Bij bedrijven, waarvoor GS het bevoegd gezag is, treedt de brandv/eer op als 

adviseur van de toezichthouder. 

Toelichting Brandbeveiligingsverordening 
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Ingevolge de Brandweerwet 1985 steK de gemeenteraad een bra ndbeveiligings verenden ing vast 

omtrent onder neer het voorkomen, beperken en bestrijden van brand voorzover daarin niet bij of 

krachtens de Woningwet of enige andere wet is voorzien. Te denken valt aan onder meer feesttenten, 

hotelboten en drijvende restaurants. Ingevolge deze verordening moet voor ingebruikneming een 

vergunning vrorden verieend. De inhoud en werttwijze zijn vergelijkbaar met die van een 

gebruiksvergunning op basis van de bouwverordening. De VNG heeft een modelverordening 

opgesteld, die met lokale aanpassingen in alle gemeenten is overgenomen. Toezicht en handhaving 

zijn een taak van B&W en in de meesle gevallen neergelegd bij de gemeentelijke brandweer. 
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Bijlage 2: Handhavingsmogelijkheden brandweer voor Brzo 1999 

Het door de exploitant maken van een veiligheidsrapport is onder meer een 
verplichting die voorvloeil uit artikel 10a VJet rampen en zware ongevallen^ 
(Wrzo). Het Brzo '99, en met name de artikelen inzake het veiligheidsrapport, zijn 
onder meer op dit artikel 10a gebaseerd. 

Toelichting Toezicht 

Ingevolge artikel 25b Wrzo zljn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens art 10a 

bepaalde t.a.v. inrichtingen waarvoor een rampbestrijdingsplan moet worden gemaakt (dus vooral de 

veiligheidsrapportplichtige inrichtingen) de bij besluit van B&W aangewezen ambtenaren belast. 

Afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht bevat bepalingen over dit toezicht, waaronder wordt 

verstaan: de wertczaamheden die door of namens een bestuursorgaan worden verricht om na te gaan 

of voorschriften worden nageleefd. Dit toezicht omvat een breed scaia van activiteiten, vaak ook in 

vooriichtende en adviserende zin, en het doen van controles (inspecteren). Let wel: het gaat dan niet 

om het uitvoeren van wettelijke voorschriften. Het nagaan of wonjt voldaan aan de vereisten om bv. 

een vergunning te verienen, is Immers uitvoering en geen toezicht. Genoemde afdeling 5.2 bevat een 

opsomming van rechten en plichten van de toezichthouders. Toezichthouders kunnen zich laten 

vergezellen. 4 

Een deel van het veiligheidsrapport, namelijk gegevens die relevant zijn met het oog op een 

eventuele aanwijzing om over een bedrij^brandweer te beschikken, is gebaseerd op artikel 13 van de 

Brandweerwet 1985. Op grond van artikel 21 van de Brandweerwet 1985 met het toezicht op de 

naleving van het bij of krachtens artikel 13 bepaalde de door de minister van BZK aangewezen 

ambtenaren zijn belast. In het uit 1995 daterende Besluit ambtenaren Brandweenvet 1985 wijst de 

minister van BZK de commandanten en ondercommandanten van de gemeentelijke brandweren aan, 

alsmede de personeelsleden van die brandweren in de rang van adjunct-hoofdbrandmeester of hoger 

waaraan niet tevens de functie van commandant of ondercommandant Is vertoonden. Deze aanwijzing 

zal vrorden aangepast. 
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Toelichting Bestuursdwang 

leder die beschikt over relevante gegevens is verplicht aan B&W. burgemeester en bestuur 

regionale brandweer de informatie te verschaffen opdat zij hun taken in het kader van de 

voorbereiding rampenbestrijding naar behoren kunnen uitvoeren. Dit geldt niet voorzover deze 

gegevens reeds o.g.v. andere voorschriften is verschaft of kan worden verkregen. 

* [3eze bevoegdheid is ook van belang in gevallen waar medewertters van de brandweer geen 

toezichthouder zijn, bijvoortieeld omdat het gaat om toezicht op de naleving van voorschriften die niet 

ter uitvoering van de Wrzo zijn. Zo kan bijvoortieeld een medewericer van de brandweer een 

ambtenaar die in het kader van de Wet milieubeheer toezichthouder is, vergezellen. Er moet wel een 

relatie zijn met een goede taakvervulling van degene die door de medewerker van de brandweer 

vergezeld wordt. 
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Onder bestuursdwang wordt verstaan: het door feitelijk handelen door of vanwege een 

bestuursorgaan optreden tegen hetgeen in strijd met bij of krachtens enig wettelijk voorschrift 

gestelde verplichtingen is of wonjt gedaan, gehouden of nagelaten. Het gaat hier om handelen door 

of vanwege een bestuursorgaan. Artikel 125 van de Gemeentewet geeft die bevoegdheid aan het 

gemeentetiestuur (namelijk B&W indien de bestuursdwang dient tot handhaving van regels die het 

gemeentebestuur uitvoert, dan wel de burgemeester indien de bestuursdwang dient tot handhaving 

van regels die hij uitvoert). Deze bevoegdheid kan niet gedelegeerd, wel gemandateerd worden. De 

Wrzo kent in de artikelen 25c en 10a, tweede lid, een aanvullende specifieke regeling ten aanzien van 

veiligheidsrapportplichtige inrichtingen (stilleggen ofgedeeltelijk buiten weriting stellen respecUevelijk 

niet in bedrijf stellen) indien niet is voldaan aan de verplichting tot informatieverstrekking. 

Toelichting Stisfrechtelljke handhaving 

Artikel 25. eerste lid. van het Brzo 1999 stelt het niet voldoen aan een aantal Informatieverplichtingen 

die zijn gebaseerd op artikel 10a Wrzo straftiaar. Het gaat tiier vooral om het in het veiligheidsrapport 

overteggen van gegevens die voor het bestuur relevant zijn met het oog op de voorbereiding van de 

rampenbestrijding en de verplichting tot het beschikken over (en voor raadpleging beschikbaar 

houden van) een bijgewerttte lijst van in de inrichting aanwezige gevaariijke stoffen. 

UJ 
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