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1 Samenstelling: 
Leden: Stoffelen (PvdA), Van der Sanden 
(CDA), Rienks (PvdA), Hermans (VVD), 
Hennekam (CDA), voorzitter, Lauxtermann 
(VVD), Mateman (CDA), Niessen (PvdA), 
Van der Burg (CDA), Krajenbrink (CDA), Van 
Nieuwenhoven (PvdA), Hummel (PvdA), 
Wiebenga (VVD), ondervoorzitter, Van der 
Heijden (CDA), Franssen (VVD), Kohnstamm 
(D66), De Cloe (PvdA), J T. van den Berg 
(SGP), Wolffensperger (D66), Soutendijk-
van Appeldoorn (CDA), Koetje (CDA), Van 
Rijn-Vellekoop (PvdA) en Hageman (PvdA). 
Plv. leden: Van Es (PSP), Frissen (CDA), 
Alders (PvdA), Te Veldhuis (VVD), Hermes 
(CDA), Dijkstal (VVD), Van Amelsvoort 
(CDA), Lilipaly (PvdA), De Kwaadsteniet 
(CDA), Borgman (CDA), De Visser (PvdA), 
Schaefer (PvdA), Korthals (VVD), Tegelaar-
Boonacker (CDA), Lankhorst (PPR), Nypels 
(D66), Castricum (PvdA), Leerling (RPF), 
Engwirda (D66), De Hoop Schetter (CDA), 
Schutte (GPV), Van Otterloo (PvdA) en 
Buurmeijer (PvdA). 

VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 9 juni 1988 

De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken \ belast met het 
voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet heeft de eer van haar 
voorlopige bevindingen als volgt verslag uit te brengen. 

De leden van de C.D.A.-fractie waren verheugd dat aan het curatorium 
van de Rijksbrandweeracademie een wettelijke grondslag gegeven wordt. 
Deze leden konden instemmen met de wijze waarop dit in het voorstel 
geschiedt. Zij achtten het bestaan van het curatorium bevorderlijk voor 
de eenheid en de kwaliteit van de opleidingen. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van de voorgestelde regeling van het overleg met de vakorga-
nisaties van overheidspersoneel. Zij herinnerden zich de behandeling van 
de Brandweerwet en de zorgen die zij toen aan de dag gelegd hadden 
inzake een te sterke centraliserende werking van de wet. Nu consta-
teerden zij, dat de regering voorstelt het overleg over rijkspersoneel en 
gemeentelijk personeel op dezelfde leest te schoeien en wel gecentrali-
seerd. Zij vroegen of het niet voor de hand gelegen had, in dit overleg 
een scheiding aan te brengen tussen overleg over rijkspersoneel en 
overleg over gemeentelijk personeel. Naar hun mening zou dat meer in 
overeenstemming zijn met het streven naar een zoveel mogelijk decen-
trale opzet. Zij tekenden daarbij aan dat het bij gemeentelijk personeel 
om veel grotere aantallen mensen gaat dat bij het rijkspersoneel. 

De leden van de C.D.A.-fractie verwezen naar artikel 14 van de Brand-
weerwet, waarin wordt bepaald dat het Rijk bevoegd is tot het stellen 
van regels betreffende de aanstellingseisen, rangen, eisen inzake keuring 
van lichamelijke en geestelijke geschiktheid, kleding en uitrusting. De 
hier niet genoemde elementen van de rechtspositie blijven geregeld door 
de besturen van gemeentelijke en regionale brandweren. Deze leden 
vroegen of de nu voorgestelde regeling van het overleg wijzigingen in de 
bestaande situatie bij de corpsen zal meebrengen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. 

Als eerste onderdeel wordt voorzien in een regeling inzake centraal 
overleg met vakorganisaties van overheidspersoneel. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat de herziening van het 
overlegstelsel bij de overheid op dit moment in discussie is. Het 
voornemen van alle betrokkenen overheidswerkgevers, overheidswerk-
nemers en de Tweede Kamer is om te komen tot deze herziening. In dat 
kader is door de Kamer op een aantal momenten kenbaar gemaakt dat 
het uiteindelijke overlegstelsel in de Ambtenarenwet dient te worden 
vastgelegd. Delegatie daarvan wordt niet langer wenselijk geacht. Het 
kwam de leden van de P.v.d.A. fractie voor, dat de wettelijke regeling 
van het nieuwe overlegstelsel ook consequenties dient te hebben voor 
bepalingen inzake het overleg welke in overige wetgeving is neerge-
slagen en dus op termijn ook voor de Brandweerwet. Deze leden zouden 
gaarne vernemen of ook de regering hiermee rekening houdt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden kennis genomen van de 
suggestie van de Brandweerraad om het overleg te «delegeren» aan het 
College voor Arbeidszaken. Deze leden hadden begrip voor de reactie 
van het kabinet dat dat niet voor de hand ligt, gelet op het feit dat het 
hier gaat om regelingen die neergeslagen zullen worden in algemene 
maatregelen van bestuur. Echter, in het licht van de discussie over de 
herziening van het overlegstelsel, zou het wel in de rede liggen om in 
deze te spreken van een werkgeversdelegatie bestaande uit de Minister 
van Binnenlandse Zaken en het College van Arbeidszaken. De leden van 
de P.v.d.A.-fractie stelden een reactie hierop op prijs. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stemden in met de voorgestelde 
regeling inzake het curatorium van de Brandweeracademie. Zij vroegen 
zich af waarom gekozen is voor het bij algemene maatregel van bestuur 
regelen van de aanbevelingen door de projectgroep-Van der Ploeg 
terzake van de effectiviteit en efficiëntie van de advisering. Mede in het 
licht van het regeringsstandpunt inzake Orde in de Regelgeving zouden 
deze leden een toelichting op prijs stellen. 

De voorzitter van de commissie, 
Hennekam 

De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen 
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