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Geacht College, 

Met deze brief vraag ik uw aandacht voor een noodzakelijke wijziging van de 

gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening. 

De VNG heeft op 27 maart 2017 een correctie op haar model
brandbeveiligingsverordening gepubliceerd. De huidige versie van de bepaling 
betreffende de bestuurlijke boete verwijst niet langer op de juiste wijze naar 
het maximaal mogelijke boetebedrag. Dit gebrek kan ertoe leiden dat 
bestuurlijke boetes voor overtredingen van belangrijke 
brandveiligheidsvoorschriften niet rechtsgeldig kunnen worden opgelegd. 

De brandbeveiligingsverordening is vooral van toepassing op tijdelijke 

situaties, zoals tijdens evenementen. In zulke situaties is bestuursrechtelijke 

handhaving niet altijd het juiste instrument om aan een overtreding een einde 

te maken. De bestuurlijke boete is dus een belangrijke aanvulling op het 

handhavingsinstrumentarium van de gemeente. Ik raad u daarom aan om de 

correctie van de VNG op korte termijn ter vaststelling aan de Raad voor te 

leggen. 

Voor nadere informatie over de correctie verwijs ik naar het wijzigingsblad van 

de VNG, dat als bijlage bij deze brief is gevoegd. Voor een nadere toelichting 

kunt u terecht bij de heer Michiel Rhoen, telefonisch via 088-8783980 of via 

m.rhoen@vru.nl. 

Met vriendelijke groet. 
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Wijziging art. 8 Modelbrandbeveiligingsverordening 
Huidige tekst: 
Artikel 8 Bestuurlijke boete 

Overtreding van de regels van deze verordening kan worden beboet met een 
bestuurlijke boete van maximaal het bedrag, genoemd in de 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 34, vierde lid, onder 1. 
Aangepas te t eks t : 
Artikel 8 Bestuurlijke boete 

Overtreding van de regels van deze verordening kan worden beboet met een 
bestuurlijke boete. De boete is niet hoger dan de geldboete, bedoeld in artikel 
64, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's. 

Huidige toelichting: 
Bestuurlijke boete 

De Wet veiligheidsregio's geeft de raad van een gemeente de bevoegdheid 
om, indien de raad dat wenst, bij verordening te bepalen dat een bestuurlijke 
boete wordt opgelegd voor overtreding van regels gesteld krachtens artikel 3, 
tweede lid (brandbeveiligingsverordening) en derde lid (algemene maatregel 
van bestuur, deze is nog niet opgesteld) van de wet. Het maximum bedrag 
van de boete mag niet hoger zijn dan het bedrag, genoemd in de 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 34, vierde lid onder 1. Het bedrag dat daar 
is genoemd, bedraagt in 2011 9.000 euro. 

De Wet veiligheidsregio's geeft geen verdere beschrijving van de uitvoering 
van deze sanctie, zodat de gemeente alleen met de Awb rekening hoeft te 
houden. 

Een alternatief artikel is aan het model van de verordening toegevoegd. 
Aangepaste toelichting: 
Bestuurlijke boete 

De Wet veiligheidsregio's geeft in artikel 64 de raad van een gemeente de 
bevoegdheid om, indien de raad dat wenst, bij verordening te bepalen dat een 
bestuurlijke boete wordt opgelegd voor overtreding van regels gesteld 
krachtens artikel 3, tweede lid (brandbeveiligingsverordening) en derde lid 
(algemene maatregel van bestuur, deze is in procedure) van de wet. Het 
maximum bedrag van de boete mag niet hoger zijn dan de geldboete van de 
derde categorie, conform artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van 
strafrecht. Het bedrag dat daar is genoemd bedraagt per 1 januari 2016 € 
8.200. 

De Wet veiligheidsregio's geeft geen verdere beschrijving van de uitvoering 
van deze sanctie, zodat de gemeente alleen met de Awb rekening hoeft te 
houden. 

Een alternatief artikel is aan het model van de verordening toegevoegd. 
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