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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 29 augustus 1989 

De vaste Commissies voor Binnenlandse Zaken1 en voor de Volksge-
zondheid2, belast met het voorbereidend onderzoek, brengen van hun 
voorlopige bevindingen als volgt verslag uit. 

1. Algemeen 

De leden van de C.D.A.fractie hadden met belangstelling kennisge-
nomen van dit wetsvoorstel, dat overigens naar hun mening wel wat lang 
is uitgebleven. 

De leden behorende tot de fractie van de P.v.d.A. hadden met belang-
stelling kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel, houdende 
regels inzake de organisatie en uitvoering van de geneeskundige hulpver-
lening bij rampen alsmede de voorbereiding daarop. Hoewel dit 
wetsvoorstel als laatste deel van een drieluik kan worden beschouwd, 
constateerden deze leden dat er toch nog een aantal vragen te stellen 
overbleef, ondanks eerdere gedachtenwisselingen. 

In dit wetsvoorstel moet onder meer het evenwicht worden gevonden 
met de bestaande gemeentelijke taken op het terrein van de basisge-
zondheidsdiensten. Deze leden waren van oordeel dat het voorliggende 
voorstel en de toelichting daarop nog te weinig is geactualiseerd. In hun 
ogen gaat het wetsvoorstel nog teveel uit van het bestaan van een stimu-
leringsregeling en houdt het onvoldoende rekening met het door het 
kabinet voorgestelde wetsvoorstel Collectieve preventie volksgezondheid 
(20 977). Zij verzochten de bewindslieden vooral op het punt van de 
nader aan de basisgezondheidsdiensten te stellen regels zich verder te 
verklaren, mede in het licht van dit wetsvoorstel. Hun indruk is dat het 
wetsvoorstel Collectieve preventie volksgezondheid juist wordt geken-
merkt door het achterwege blijven van verdere kwaliteits- en kwantiteits-
eisen. Zagen deze leden het overigens juist dat het wetsvoorstel Collec-
tieve preventie volksgezondheid, door het ontbreken van een eis van 
minimale grootte, elke gemeente in principe de mogelijkheid biedt 
zelfstandig een basisgezondheidsdienst van eventueel minimale omvang 
te beheren? Zal dat dan niet tot veel verwarring kunnen leiden, en de 
afstemming van de plannen tussen het geneeskundig peloton en de 
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basisgezondheidsdienst bemoeilijken, zo vroegen zij. Zij verzochten de 
bewindslieden nader mede te delen hoe de, in het voorstel voor de Wet 
Collectieve preventie volksgezondheid voorziene situatie zich verhoudt 
tot de activiteiten welke in de «glijdende schaal»-gedachte, zoals die in 
de Brandweerwet en de Rampenwet wordt gehanteerd, in de praktijk zal 
uitwerken. De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel - zo consta-
teerden de leden van de fractie van de P.v.d.A. - zegt over het Korps 
Mobiele Colonnes eigenlijk niets anders dan dat het wetsvoorstel 
daarover niet gaat. Zij verzochten de bewindslieden om ten principale in 
te gaan op het niet opnemen van bepalingen met betrekking tot de 
werkzaamheden van het Korps Mobiele Colonnes en de daaraan te 
stellen kwaliteitseisen. Waarom heeft het kabinet er niet voor gekozen 
om de positie van het KMC uitgebreid in deze wet vast te leggen, terwijl 
het wel geacht wordt onderdeel uit te maken van de in te schakelen 
geneeskundige pelotons? Zij zagen geen zwaarwegende argumenten om 
de gewondenzorg door militairen in vredestijd aan burgers uit te 
zonderen van dit wetsvoorstel. Wel wordt in de memorie van toelichting 
nog opgemerkt dat de eisen aan dit korps «gelijksoortig» zullen zijn aan 
de eisen die aan de erkende instellingen worden gesteld. Aangezien in 
onverhoopte rampomstandigheden het KMC moet samenwerken met het 
Rode Kruis kwam het deze leden logisch voor het KMC te betrekken bij 
de grotere oefeningen, zodat ook het Korps vertrouwd raakt met de 
communicatie- en bevelsstructuur in rampomstandigheden. Het leek 
deze leden overigens evenzeer voor de hand te liggen zowel de inspectie 
voor de volksgezondheid als de directeur van de basisgezondheidsdienst 
ten minste inzicht te geven in de werkwijze van het KMC. Wellicht dient 
ook een verdergaande vorm van betrokkenheid niet te worden uitge-
sloten. Deze leden wezen erop dat zij al verscheidene malen hadden 
aangedrongen op een wettelijke regeling voor de rampenbestrijdings-
plicht. Zij verstonden hieronder de mogelijkheid voor een bevoegde 
autoriteit om bepaalde personen, veelal artsen, verpleegkundigen of 
Rode Kruis-personeel, te gelasten om mede te helpen bij het bestrijden 
van een ramp. Tot op heden is de respons op deze suggestie steeds 
afwijzend geweest. Deze leden waren van mening dat de rampenbe-
strijding in de eerste plaats een overheidstaak is, waarvoor de overheid 
niet de verantwoordelijkheid kan afschuiven op vrijwilligers. In die zin zou 
de rampenbestrijdingsplicht er ook toe moeten leiden dat Rode Kruis-
personeel in ieder geval in staat wordt gesteld om te beantwoorden aan 
een oproep om bij een ramp op te treden. Maar ook zou een dergelijke 
oproep kunnen worden gedaan aan anderen. Te denken valt aan 
verpleegkundigen in dienst van bejaardenoorden of kruisorganisaties. 
Gaarne vernamen zij een reactie op hun herhaalde verzoek ter zake. 

De leden van de V.V.D.fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Met het kabinet onder-
schreven zij het grote belang van een rampenbestrijdingsorganisatie. 
Hierin heeft de geneeskundige hulpverlening een zelfstandige betekenis. 
Dat daarvoor specifieke regelgeving nodig wordt geacht, konden de 
leden, hier aan het woord, onderschrijven. Dat gezegd zijnde, kwam 
vervolgens de vraag aan de orde welke vormgeving en inrichting van een 
adequate hulpverleningsorganisatie de voorkeur verdient. Zonder thans 
te willen zeggen dat de voorgestelde wettelijke regeling hun instemming 
niet kon krijgen, merkten de leden van de V.V.D.fractie wel op dat de 
door het kabinet gemaakte keuzen niet altijd even helder en consistent 
zijn gemotiveerd. 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het voorstel voor een Wet geneeskundige hulpverlening bij 
rampen. Zij waren enerzijds verheugd dat met dit wetsvoorstel het 
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sluitstuk van de regeling van de rampenbestrijding in zicht komt, nadat in 
1985 de Rampenwet en Brandweerwet gereed zijn gekomen. Anderzijds 
vroegen zij echter of het niet beter zou zijn te komen tot een geïnte-
greerde regeling. Zij hadden namelijk de indruk dat de regeling van de 
rampenbestrijding via dit wetgevingsdrieluik, waarbij tevens een aantal 
relaties tot andere wetten, zoals de Wet ambulancevervoer, een rol 
spelen, niet de duidelijkheid oplevert die met het oog op de hier aan de 
orde zijnde mogelijke rampsituaties zo nodig is. Graag zouden deze leden 
dan ook een uiteenzetting willen zien van de onderlinge afstemming van 
de verschillende regelingen met betrekking tot de rampenbestrijding. 
Bovendien zouden zij graag het oordeel van de bewindslieden vernemen 
over de wenselijkheid van een brede, geïntegreerde regeling. 

De leden van de P.P.R.-fractie hadden eveneens met belangstelling 
kennis genomen van het voorstel van wet. Zij hadden er vooral op gelet 
in hoeverre in het voorstel regeling zijn getroffen voor mensen die 
gewetensbezwaren hebben tegen de hulpverlening na bepaalde rampen 
- in het bijzonder in geval van (atoom)oorlogen of kernrampen - en in 
hoeverre het wetsvoorstel de illusie in stand houdt dat geneeskundige 
hulpverlening in dergelijke gevallen mogelijk is. Het stelde hen teleur dat 
er aan deze vraagstukken in het geheel geen aandacht is geschonken. De 
definitie van ramp in de Rampenwet is zo breed - aldus meenden de 
leden van de P.P.R.fractie - dat ook calamiteiten die rechtstreeks het 
gevolg zijn van het handelen van mensen, en die voorkomen dienen te 
worden, daaronder vallen. Zij erkenden dat niet al deze calamiteiten altijd 
voorkomen kunnen worden. De gevolgen van een oorlog - die naar zij 
vreesden een atoomoorlog zal zijn - zouden echter zodanig zijn dat het 
een illusie is te menen dat in dit geval geneeskundige hulpverlening 
zinvol en mogelijk is. Deelt het kabinet deze opvatting van vele medici? Is 
het voorts van mening dat dit wel mogelijk is, en is deze wet ook voor 
dergelijke situaties bedoeld? Waaruit zou deze hulpverlening dan moeten 
bestaan? Al in 1981 hadden de leden van de P.P.R.-fractie aangedrongen 
op een gesprek met een groep van ongeveer duizend artsen en andere 
medewerkers in de gezondheidszorg over de medische gevolgen van een 
atoomoorlog. Velen achten hulpverlening in deze gevallen niet zinvol en 
mogelijk, en hebben er grote gewetensbezwaren tegen hieraan zelf deel 
te moeten nemen. Verschillende gezondheidswerkers hebben toen 
bezwaar aangetekend tegen de registratie op grond van de Noodwet 
Geneeskundigen. Dergelijke bezwaren verwachtten deze leden ook op 
grond van deze wet. Op welke wijze is het kabinet van plan aan deze 
bezwaren tegemoet te komen? Welke mogelijkheid zal het scheppen om 
vooraf, dan wel op het moment dat zich een ramp heeft voltrokken, op 
grond van gewetensbezwaren medewerking aan hulpverlening te 
weigeren? Zal deze mogelijkheid worden geschapen voor individuen, of 
ook voor instellingen voor gezondheidszorg? De antwoorden op deze 
vragen zouden voor hen van groot belang zijn bij het beoordelen van het 
gehele voorstel van wet. 

Het lid van de G.P.V.-fractie had met waardering kennis genomen van 
de inhoud van het wetsvoorstel. Het legt een wettelijke basis voor verant-
woordelijkheden en bevoegdheden voor de geneeskundige hulpverlening 
bij rampen. Dit lid wees er op dat bij de concrete hulpverlening in geval 
van buitengewone omstandigheden tamelijk veel hulpverleners betrokken 
zijn. Daarom is het van groot belang dat de onderlinge bevels en 
bevoegdheidsverhoudingen duidelijk zijn geregeld. Daarover zou hij 
enkele vragen stellen bij de betreffende onderdelen van het wetsvoorstel. 

Het lid van de R.P.F, fractie had eveneens met belangstelling van het 
onderhavige wetsvoorstel kennis genomen. Het totstandkomen van 
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samenhangende wetgeving op het gebied van hulpverlening bij rampen, 
waarvan dit wetsvoorstel deel uit maakt, achtte hij van groot belang. 

2. Doelstelling en reikwijdte van het wetsvoorstel 

Naar aanleiding van hetgeen wordt beschreven in de memorie van 
toelichting (blz. 6) vroegen de leden van de C.D.A.-fractie of er verschil 
is tussen enerzijds de 60 reddingspelotons die bij de regionale brand-
weren worden gevormd en, anderzijds, die 114 pelotons die bij het Korps 
Mobiele Colonnes (KMC) zullen worden gevormd. 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden geconstateerd dat het onder-
havige wetsvoorstel de organisatie en uitvoering van geneeskundige 
hulpverlening bij rampen en de voorbereiding daarvan regelt, waarbij de 
nadruk ligt op hulpverlening onder buitengewone omstandigheden. 
Daarbij viel hun vooral de beperkte reikwijdte van dit wetsvoorstel op. 
Blijkens het voorstel en de toelichting zal de wet slechts betrekking 
hebben op de civiele geneeskundige hulpverlening op of nabij de plaats 
van een ramp. De inzet van militaire eenheden, het Korps Militaire 
Colonnes (KMC), militaire ambulance enzovoort vallen er helemaal 
buiten. De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of het niet beter zou zijn 
de inzet van militaire eenheden duidelijk in deze wet te regelen. Dit 
achtten zij te meer van belang met het oog op de gewenste duidelijkheid 
in de bevelsverhoudingen. 

3. De zorgplicht van burgemeester en wethouders voor de 
geneeskundige hulpverlening bij rampen 

De leden van de C.D.A.-fractie wezen er op dat de basisgezondheids-
diensten krachtens dit wetsvoorstel dienen te worden omgebouwd tot 
parate hulpverleningsdiensten. Analoog aan de organisaties van 
brandweer en politie dienen zij daartoe over speciale voorzieningen te 
beschikken, zowel in personeel als in materieel opzicht, bij voorbeeld 
medisch materieel, communicatiemiddelen en materiaal voor de 
inrichting en instandhouding van een verzamelplaats voor gewonden. Dit 
is een zeer veel omvattende operatie. Deze leden vroegen hoe ver de 
basisgezondheidsdiensten daarmee zijn gevorderd. De leden van de 
C.D.A.-fractie vonden het op zichzelf voor de hand liggend en ook 
passend in de systematiek van de hoofdlijnen van de Rampenwet, dat 
het wetsvoorstel voorschrijft dat het rampenplan ook plannen in hoofd-
lijnen moet bevatten voor de geneeskundige operaties op het 
rampterrein en voor de opvang van slachtoffers. Zij vroegen echter of 
daarvan in de praktijk iets terecht zal komen. Met de zorg voor het 
rampenplan is het immers in veel gemeenten droevig gesteld. Heeft het 
dan zin, zo vroegen zij de bewindslieden, aan de niet nagekomen 
verplichtingen nog een nieuwe verplichting toe te voegen? Of heeft het 
kabinet een middel bedacht om de gemeenten tot werkzaamheid op dit 
gebied te prikkelen? Vooral kleine gemeenten (met minder dan 10 000 
inwoners) kunnen hun ambtenaren nauwelijks tijd laten besteden aan de 
voorbereiding van de rampenbestrijding. Ook hebben gemeenten dikwijls 
weinig inzicht in de industriële risico's die zich op hun grondgebied 
voordoen. Pleit dit niet voor regionalisatie van rampenplannen en 
rampenbestrijdingsplannen, zo vroegen de hier aan het woord zijnde 
leden. 

In de memorie van toelichting bij het voorliggende wetsvoorstel wordt 
melding gemaakt van de in de Rampenwet neergelegde verplichting dat 
het gemeentelijk rampenplan ook een plan in hoofdpijnen dient te 
bevatten van de geneeskundige organisatie op het rampterrein, alsmede 
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een plan in hoofdlijnen van de opvang en verzorging van slachtoffers. Is 
al ergens uitvoerig aan deze wettelijke bepaling gegeven, zo vroegen de 
leden van de V.V.D.-fractie. Voldoet die eventuele uitvoering aan de 
verwachtingen? 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen wat de betekenis is van de 
zorgplicht, die in het wetsvoorstel aan het college van burgemeester en 
wethouders wordt opgelegd. Zij hadden de indruk dat het college van 
burgemeester en wethouders te zeer afhankelijk is van intergemeente-
lijke diensten om aan deze zorgplicht inhoud te kunnen geven. 

4. Regionale samenwerking 

In het kader van de regionale samenwerking zal er een landelijk 
dekkend net van gemeentelijke basisgezondheidsdiensten tot stand 
moeten komen. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen hoe het daarmee 
staat. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten om meer duidelijkheid over 
de verschillen die in de gebiedsindeling optreden tussen de brandweer-
regio's, de Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA) en de thans 
aanwezige, werkelijk functionerende basisgezondheidsregio's. Het had in 
hun ogen veel meer voor de hand gelegen dat de regio's op grond van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen ook voor de brandweerregio's 
uitgangspunt waren geweest. Dan was de aansluiting met de 
WVG-regio's (op basis van de Wet voorzieningen gezondheidszorg) ook 
veel makkelijker geweest. Zij achtten het toevoegen van een kaart bij de 
memorie van antwoord gewenst, ten einde meer inzicht te verkrijgen in 
de verschillen. Juist gezien het geneeskundige aspect van de werkzaam-
heden dat door dit wetsvoorstel wordt geregeld, waren zij niet bijster 
gelukkig met de verschillen in gebiedsindeling. Zij verzochten om meer 
duidelijkheid over de noodzakelijke periodieke contacten in situaties, 
waarin twee of meer basisgezondheidsdiensten hun activiteiten in één 
brandweerregio hebben. 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden geconstateerd dat, vanwege de 
decentrale opzet, gemeenten worden verplicht tot het aangaan van een 
gemeenschappelijke regeling, die de nadere uitwerking van de hulpver-
lening zal moeten regelen. Zij stelden daarbij een aantal vragen. In de 
eerste plaats vonden zij het verplichtende karakter en de afwijking van 
artikel 99, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) 
onvoldoende gemotiveerd. In het bijzonder vroegen zij of deze afwijking 
ook betrekking heeft op het overlegvereiste van het eerste lid van artikel 
99 WGR. Vervolgens plaatsten zij vraagtekens bij het verstrekken van 
een bijdrage, rechtstreeks van het Rijk, aan de besturen van de gemeen-
schappelijke regelingen, zoals voorgesteld in artikel 17. Zij vroegen of 
het niet beter zou zijn, deze bijdrage te verstrekken via de gemeenten en 
wel door middel van verhoging van de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds. 

5. De taken van de basisgezondheidsdiensten en van het Neder 
landse Rode Kruis 

Aangaande de taken van de basisgezondheidsdiensten en van het 
Rode Kruis, beschrijven de bewindslieden door de triage (het vraagstuk 
van de keuze welke slachtoffers het eerst naar een ziekenhuis dienen te 
worden afgevoerd en welke op een later moment) drie denkbare oplos-
singen. De tekst van de memorie van toelichting suggereert dat zij de 
voorkeur geven aan de derde oplossing, het inschakelen van een Snel 
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inzetbare groep ter medische assistentie (SIGMA). Voorts wordt vermeld 
dat de basisgezondheidsdienst de mogelijkheden en wenselijkheden van 
deze oplossing moet inventariseren en uitwerken. De leden van de 
C.D.A.fractie vonden dit een onduidelijke formulering. Immers, indien 
sprake is van inventariseren en uitwerken, staat de wenselijkheid al vast. 
Wat wordt hier bedoeld? Willen de bewindslieden ingaan op de voor- en 
nadelen van de drie oplossingen 

Hoewel de leden van de P.v.d.A.-fractie erkenden dat de trauma- en 
crashteams niet rechtstreeks in dit wetsvoorstel worden geregeld, zagen 
zij een duidelijke taak voor deze teams in rampomstandigheden. Vooral 
in de eerste fase na de ontdekking van een ramp zouden deze teams een 
belangrijke rol kunnen spelen. Deze leden wilden vernemen aan hoeveel 
ziekenhuizen intussen trauma- en crashteams zijn verbonden. Welke rol 
zouden deze kunnen spelen bij een ramp? Zouden de betrokken hulpver-
leners dan beter in hun eigen ziekenhuis kunnen blijven, of zijn zij van 
groter nut in het rampgebied zelf? Wie beslist over hun inzet? Is de 
directeur van de basisgezondheidsdienst ook dan weer degene, die hierin 
een beslissende stem heeft? Gaarne zagen deze leden de rol van deze 
teams verduidelijkt bij de verschillende typen rampen en grote 
ongevallen die zich kunnen voordoen. Ten aanzien van de kwalitatieve 
inspanningen, die de instellingen per regio zouden moeten kunnen 
opbrengen, wilden de hier aan het woord zijnde leden meer duidelijkheid 
hebben. Ten principale konden zij zich bij de voorgestelde taakuit-
oefening door een particuliere organisatie voorstellen dat de erkenning 
steeds voor bepaalde tijd wordt afgegeven. Zij verzochten het kabinet 
meer inzicht te verschaffen in de eisen waaraan de regionale instellingen 
moeten voldoen en tevens nader in te gaan op de specifieke inhoud van 
de eisen. Op welke wijze zal voorts een strikte handhaving van de 
benodigde kwaliteit worden verkregen? Beschikt de inspectie over 
voldoende personeel om een grondige controle mogelijk te maken? De 
leden van de P.v.d.A.-fractie stelden dat de responstijd een belangrijk 
onderdeel is van de kwaliteit van geneeskundige eenheden. Welke eisen 
worden hieraan gesteld? Welke tijdspanne acht het kabinet maximaal 
aanvaardbaar totdat een VG operationeel is? Wordt tegenover een 
kortere responstijd een hogere uitkering verstrekt? Vervolgens wensten 
zij meer duidelijkheid over de feitelijke gang van zaken in het gewon-
dennest en de verzamelplaats gewonden. Zij verzochten om antwoorden 
op de volgende vragen. Wie zal daar feitelijk leiding geven en hoe 
verhouden zich de directe bevelslijnen tot de professionele verantwoor-
delijkheid van de directeur van de basisgezondheidsdienst? Is het 
mogelijk om traumateams van buiten het gebied in te schakelen in de 
directe behandeling op de gewondenverzamelplaats (gegeven de veron-
derstelling dat het traumateam in het eigen ziekenhuis nodig zal zijn)? 
Wie geeft de praktische opdrachten aan de pelotons van het Korps 
Mobiele Colonnes? Zou die bevoegdheid niet voorbehouden moeten zijn 
aan de directeur van de basisgezondheidsdienst, zoals ook de Nationale 
Raad voor de Volksgezondheid voorstelt? Zij stelden voorts de vraag hoe 
de inschakeling van gewone ambulances en militaire ambulances zich in 
de praktijk zal voltrekken. Wie zal daarover het bevel voeren en wie 
bepaalt de mate van inzet van ambulances ter plekke? De leden van de 
fractie van de P.v.d.A. constateerden dat het Rode Kruis een belangrijke 
rol speelt in het geheel van de geneeskundige hulpverlening bij rampen. 
Zij constateerden voorts dat het kabinet een taak, die bij uitstek toebe-
hoort aan de overheid, de rampenbestrijding, goeddeels overlaat aan een 
particuliere organisatie, die zich overigens mag verheugen in een uitste-
kende internationale reputatie op dit terrein. In de ogen van deze leden 
moet echter voorop blijven staan dat de kwaliteit van deze hulpverlening 
blijft gewaarborgd. Daartoe maakten zij een vergelijking met de Wet 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 023, nr. 5 6 



ambulancevervoer, waarin, of op grond waarvan, een groot aantal eisen 
wordt gesteld aan het personeel en de uitrusting van de ambulance. 
Deze leden stelden de vraag of de eisen aan personeel en uitrusting van 
het Rode Kruis even strikt zullen zijn. Zo ja, zijn deze dan wel te reali-
seren met een vrijwilligersorganisatie? Welke garantie staat daar dan 
tegenover dat de financiële gevolgen voor het Rode Kruis ook worden 
gecompenseerd? Men mag immers niet verwachten dat deze organisatie 
uit eigen middelen dergelijke voorzieningen gaat bekostigen. De Raad 
voor de gemeentefinanciën heeft er overigens al op gewezen dat de 
voorgenomen vergoeding niet voldoende zal zijn. De controle op de 
kwaliteit van de hulpverlening wordt volgens artikel 22 overgelaten aan 
de inspectie voor de volksgezondheid. Bovendien kan de directeur van de 
basisgezondheidsdienst worden gehoord bij het verstrekken of het 
intrekken van de erkenning. Allereerst komt de vraag op waarom de 
inspectie niet ook mag nagaan of wordt voldaan aan de voorschriften die 
op grond van artikel 12 aan de erkenning zijn verbonden. Uit de tekst van 
artikel 13 - waarin deze voorschriften wel zijn vermeld - kan a contrario 
redenerend worden geconcludeerd dat de inspectie geen acht mag slaan 
op het al dan niet voldoen aan de voorschriften ex artikel 12. Zonodig 
overwegen deze leden op dit punt een amendement. Al eerder hadden zij 
opgemerkt voorstander te zijn van een tijdelijke erkenning - voor de duur 
van twee of drie jaar - , zodat de directeur van de basisgezondheidsdienst 
zijn beoogde invloed op de kwaliteit ook inderdaad kan waarmaken. Het 
leek deze leden echter voor de hand te liggen, dat de bevoegdheden van 
de directeur wat zouden worden verruimd. Hij is immers degene die 
belangrijke beslissingen neemt over de inzet van het Rode Kruis en hij 
heeft nu immers nauwelijks bevoegdheden om de kwaliteit van deze 
inzet te verbeteren. Daarom leek het deze leden voor de hand te liggen 
dat wordt geregeld dat de directeur inlichtingen kan vragen en zonodig 
aanwijzingen kan verstrekken aan het Rode Kruis over de medische 
hulpverlening en de voorzieningen daarvoor. Dit is van des te meer 
belang, indien de geneeskundige eenheden ook in niet-buitengewone 
omstandigheden kunnen worden ingezet. Eenzelfde bevoegdheid zou 
vanzelfsprekend ook moeten gelden voor instellingen die niet tot het 
Rode Kruis behoren. Gaarne vernamen zij een reactie op deze suggestie. 
Deze leden achtten het essentieel voor een adequate hulpverlening in 
rampomstandigheden dat er regelmatig wordt geoefend in omstandig-
heden, die zoveel als mogelijk levensecht zijn. Daarbij is het noodzakelijk 
dat het gehele hulpverleningsapparaat uitrukt, zodat in het bijzonder ook 
de communicatie- en bevelsstructuur op de proef worden gesteld. Het 
leek deze leden dus voor de hand te liggen in de voorschriften bij de 
erkenning een bepaling op te nemen over het minimale aantal 
oefeningen dat moet worden gehouden. Tevens zou in de financiële 
vergoeding aan de organisatie een afzonderlijke post voor oefeningen 
moeten zijn opgenomen. Zou er bovendien een regeling voor sancties 
kunnen worden ontworpen? Deze leden wachtten op dit punt de reactie 
van de bewindslieden af. In een mededeling van de Geneeskundige 
Hoofdinspectie, gepubliceerd in Medisch Contact van 10 juli 1987, blz. 
877, wordt gemeld dat op den duur twee artsen per basisgezondheids-
dienst de opleiding en nascholing tot geneeskundig staffunctionaris aan 
de Rijksbrandsweeracademie zullen hebben gevolgd. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie wilden graag vernemen in hoeverre een basisgezond-
heidsdienst op dit punt verplicht wordt gesteld twee of meer artsen 
daarin te doen opleiden. Welke middelen worden daarvoor ter 
beschikking gesteld? Staat er een sanctie op? Artsen zijn onderworpen 
aan de Noodwet geneeskundigen, zo constateerden de leden van de 
fractie van de P.v.d.A. ten slotte. Zij vroegen of toepassing van deze wet 
ertoe kan leiden dat artsen worden «gevorderd» om dienst te doen in het 
Korps Mobiele Colonnes. Is daaromtrent iets geregeld? 
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Eén van de belangrijkste doelstellingen van het voorliggend 
wetsvoorstel is de keuze voor het uitgangspunt dat de organisatie voor 
de geneeskundige hulpverlening bij rampen gebaseerd moet zijn op de 
inzet van de reguliere professionele hulpverlening. Wat betreft de 
normale civiele verdedigingsinstaties komt die keuze helder tot 
uitdrukking, maar waar het de inzet en de betrokkenheid van «de 
reguliere professionele hulpverlening» in de sector van de gezond-
heidszorg betreft, is de motivering in de ogen van de leden van de 
V.V.D.-fractie mager, zo niet afwezig. De taak/rol van de Centrale Posten 
Ambulancevervoer, de ambulancediensten en ziekenhuizen blijft vrijwel 
geheel onbelicht, terwijl deze diensten toch zonder twijfel tot de 
reguliere hulpverlening behoren. Daarnaast wordt aan een tweetal instel-
lingen, die in het geheel niet of veel minder bij de dagelijkse hulpver-
lening zijn betrokken een cruciale rol toegekend. Waarom in het kader 
van de opzet van de voorliggende regelgeving wordt gekozen voor de 
inzet van het Nederlandse Rode Kruis wordt niet beargumenteerd. Ook 
wordt geen gewag gemaakt van een afweging van rechten en plichten 
die in het kader van de regeling aan het Nederlandse Rode Kruis worden 
opgelegd. Levert het wetsvoorstel ook plichten voor het Nederlandse 
Rode Kruis op? Welke voorziening is er indien die plichten niet 
(afdoende) worden nagekomen? Is er sprake van een hulpverlenings-
concept van het Nederlandse Rode Kruis? Waarom krijgt - voorts - de 
basisgezondheidsdienst, die, met uitzondering van de diensten die over 
een ambulancedienst beschikken, niet bij de dagelijkse hulpverlening is 
betrokken, zo'n sleutelrol toebedeeld? Het wetsvoorstel gaat immers uit 
van de niet beargumenteerde veronderstelling dat de basisgezondheids-
dienst sui generis competent is de in het wetsvoorstel neergelegde taken 
goed uit te voeren. Waarom krijgen ziekenhuizen, CPA en ambulance-
diensten geen enkele substantiële rol, die bij voorbeeld ook tot 
uitdrukking zou kunnen komen in participatie op bestuurlijk niveau, in de 
organisatiestructuur, zoals voorgesteld? Kan zodoende wel voldoende 
worden gewaarborgd dat alle geneeskundige hulpverleningsinstanties, 
indien zich onverhoopt een ramp zou aandienen, tijdig en effectief 
kunnen/zullen worden ingezet? Kortom: de leden van de V.V.D.-fractie 
hadden behoefte aan een hechtere, doortimmerde nadere motivering van 
de gekozen opzet, omdat de betekenis van de structuur en het functio-
neren van de reguliere gezondheidszorg onvoldoende in de beschou-
wingen zijn betrokken. Zo blijft het antwoord op de vraag of de coórdi-
natie tussen de ministeries van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en 
van Binnenlandse Zaken goed is geregeld, in nevelen gehuld. Hoe is die 
geregeld, zo vroegen deze leden? Los van het bovenstaande, meenden 
de leden van de V.V.D.-fractie dat in de memorie van toelichting - vooral 
waar wordt gesproken over het groeimodel - onvoldoende duidelijk 
wordt hoe snel en in welke - snelle - volgorde de medische hulpver-
lening op gang kan/moet komen. Ook volgens deskundigen is het risico 
groot dat reeds in de eerste fase na het ontstaan van een ramp een 
lacune ontstaat in de medische hulpverlening. Niet vroeg genoeg kan 
worden onderkend dat er sprake is van een ramp, waardoor zeer snel 
moet worden geconstateerd dat de capaciteit van de reguliere parate 
instanties tekort schiet en dat aanvullende hulp noodzakelijk is. Heeft het 
project «Unite de doctrine» een praktische inslag? Is het niet raadzaam 
enkele proeven te nemen om te zien of de voorziene achtereenvolgende 
inzet van de respectieve hulpverleningsinstanties inderdaad adequaat 
geschiedt? Overweegt het kabinet die? Zo neen, waarom niet? Afgezien 
van hun hiervoor gemaakt kritische opmerkingen, deelden de leden van 
de V.V.D.-fractie de erkentelijkheid van het kabinet dat het Nederlandse 
Rode Kruis de bereidheid heeft getoond bij te willen dragen aan de 
rampenbestrijding. Indien het tot de inzet van het Nederlandse Rode 
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Kruis komt, dan zullen de mobiele geneeskundige hulpverleningsgroepen 
de beschikking moeten krijgen over extra alarmerings- en verbindings-
middelen. Deelt het kabinet die mening en kan die apparatuur eventueel 
snel ter beschikking komen? Hoe zit het mutatis mutandis met de 
beschikbaarheid van de benodigde vervoersmiddelen voor de genees-
kundige pelotons? De memorie van toelichting spreekt over het feit dat 
de basisgezondheidsdiensten feitelijk slechts zullen moeten fungeren als 
een coördinatie- en informatiepunt. Zijn evenwel - mede gelet op het feit 
dat de basisgezondheidsdiensten geen ervaring hebben met de 
dagelijkse hulpverlening - de mogelijke gevolgen voor de basisgezond-
heidsdiensten op een rij gezet? 

Ook blijft onvoldoende duidelijk hoe de verhouding precies zal zijn 
tussen de brandweercommandant en de directeur van de basisgezond-
heidsdienst. Enerzijds heeft de directeur van de basisgezondheidsdienst 
de leiding over «al hetgeen in het kader van de geneeskundige hulpver-
lening plaatsvindt», terwijl vervolgens wordt gesteld dat de directeur valt 
onder de operationale leiding van - in beginsel - de brandweercom-
mandant. Hoe zal dit in de praktijk werken, zo vroegen de leden van de 
V.V.D.fractie? Die vraag wordt noodzakelijker, daar in de toelichting bij 
artikel 2, tweede lid/artikel 6, tweede lid wordt gelezen: «Degene die de 
leiding heeft over de geneeskundige hulpverlening kan aanwijzingen 
verstrekken aan degene die de geneeskundige eenheid leidt» (blz. 14 
memorie van toelichting). Moet, voor zover het de financiering betreft en 
wat de basisgezondheidsdiensten betreft er van worden uitgegaan dat 
geen gebruik wordt gemaakt van artikel 7, eerste lid van het wetsvoorstel 
Collectieve preventie volksgezondheid? 

Paragraaf 3 van het wetsvoorstel regelt de erkenning van een 
instelling. Afgezien van het feit dat aan het Nederlandse Rode Kruis een 
wettelijk verankerde voorkeurspositie wordt gegeven, wordt niet uitge-
sloten dat aan andere instellingen eveneens een erkenning wordt 
gegeven. Waarom wordt in het wetsvoorstel op dit punt geen aansporing 
geboden aan eventuele andere instellingen om zich aan te melden? Wat 
is zodoende het belang van individuele organisaties (bij voorbeeld 
ziekenhuizen) om deel te nemen? Is het waar dat ook de financiering van 
een en ander nog niet is geregeld? Waarom niet? Hoe ziet het kabinet 
uiteindelijk een en ander? 

Met betrekking tot de bevelsverhoudingen hadden de leden van de 
S.G.P. fractie een aantal vragen. Zij hadden de indruk dat het voorstel nu 
niet bepaald grote duidelijkheid schept over de vraag wie, wanneer, waar 
en op welk terrein de leiding en eindverantwoordelijkheid heeft. Zo 
vroegen zij wat de betekenis is van het begrip «operationele leiding», 
zoals dat onder andere op blz. 8 van de memorie van toelichting wordt 
gebezigd, en hoe de leidende functie van de directeur van de basisge-
zondheidsdienst (bagd) zich verhoudt tot de operationele leiding van de 
brandweercommandant, die op zijn beurt weer in een zekere verhouding 
staat tot de burgemeester als opperbevelhebber. Verder moet, zoals 
hiervoor reeds is aangeduid, de verantwoordelijkheid voor en de leiding 
over de inzet van militaire eenheden duidelijk zijn. Deze leden konden 
zich niet aan de indruk onttrekken dat bij een ramp een onwerkbare 
situatie zal kunnen ontstaan, waarbij verschillende diensten en eenheden 
onvoldoende gecoördineerd zullen moeten opereren. Zij achtten het, 
gezien de verwarrende en onoverzichtelijke omstandigheden zoals die 
zich bij rampen kunnen voordoen, van het grootste belang dat in ieder 
geval zonder meer duidelijk is wie de leiding heeft. Voorts vroegen zij 
wat nu precies de taken en bevoegdheden van de bagd en van de 
directeur daarvan zijn en welke middelen deze daartoe ter beschikking 
staan. Ook wilden zij graag meer duidelijkheid over de relatie tussen de 
bagd en de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA). De wijze waarop de 
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voorkeursbehandeling van het Rode Kruis wordt vorm gegeven, riep bij 
de leden van de S.G.P.-fractie vragen op. Volgens het wetsvoorstel zou 
een instelling van het Rode Kruis min of meer automatisch erkenning 
krijgen als instelling in de zin van deze wet, indien aan de betreffende 
eisen wordt voldaan. Deze leden vroegen of het niet mogelijk is dat de 
instellingen van het Rode Kruis rechtstreeks via een landelijke regeling 
als erkende instellingen zullen worden beschouwd. 

De werkzaamheden - zo nodig - van het Korps Mobiele Colonnes 
vallen buiten het bereik van dit wetsvoorstel, aldus had het lid van de 
G.P.V.-fractie geconstateerd. Dat neemt echter de vraag niet weg hoe in 
concrete omstandigheden dit Korps naast de brandweercommandant, de 
basisgezondheidsdienst en het Rode Kruis zal dienen te opereren. Hoe 
zal de bevelsverhouding zijn tot bij voorbeeld de directeur van de basis-
gezondheidsdienst? Wat verzet zich er tegen het KMC onder het bereik 
van deze wet te brengen? Ligt het niet voor de hand om een Korps, dat 
een zo wezenlijke bijdrage zal moeten leveren aan de doelstelling van dit 
wetsvoorstel, een nadrukkelijker plaats te geven in de wettelijke regeling? 
In de toelichting op artikel 2 wordt gesteld dat de operationele leiding 
van de civiele geneeskundige hulpverlening is toevertrouwd aan de 
directeur van de basisgezondheidsdienst. Dat veronderstelt een eigen, 
zelfstandige bevoegdheidssfeer. Hoe verhoudt zich dit tot de opera-
tionele leiding die ex artikel 11 Rampenwet is toevertrouwd aan de 
brandweercommandant? Heeft deze laatste altijd de bevoegdheid voor 
alle zaken dwingende aanwijzingen te geven aan de directeur van de 
basisgezondheidsdienst? Of kan deze laatste - zo nodig - zich daaraan 
onttrekken met een beroep op zijn eigen zelfstandige, wettelijke taakop-
dracht? Het lid van de G.P.V. fractie had waardering voor de bereidheid 
van het Rode Kruis mee te werken aan de geneeskundige hulpverlening 
bij rampen. Van een resultaatsverplichting is echter geen sprake. Kan dit 
in voorkomende gevallen niet leiden tot lacunes in het hulpverleningspo-
tentieel of tot spanningen met de bestuurlijk verantwoordelijken? Welke 
andere instellingen kunnen eveneens in aanmerking komen voor het 
leveren van eenheden? Waaraan moet daarbij concreet worden gedacht? 
Ten slotte vroeg het lid van de G.P.V.-fractie, verwijzend naar de 
discussie in het Nader Rapport onder paragraaf 8, of het geen aanbe-
veling verdient artikel 1, tweede lid van de Wet ambulancevervoer redac-
tioneel aan te passen aan het feit van het niet meer bestaan van de 
Organisatie Bescherming bevolking. 

Het uitgangspunt, dat geneeskundige hulp bij rampen in zowel normale 
als buitengewone omstandigheden door dezelfde organisaties en 
personen zal worden geboden, deelde het lid van de R.P.F.-fractie, zij het 
dat de organisatie daarop dan ook dient te worden afgestemd. Naast het 
voordeel dat hulpverlening langs dezelfde besluitvormingslijnen in gang 
kan worden gezet, zag dit lid het gevaar dat de basisgezondheids-
diensten, die immers meer taken hebben te vervullen, mogelijk minder 
alert zullen reageren op buitengewone omstandigheden. De opgeheven 
organisatie Bescherming Bevolking was uitsluitend gericht geweest op 
hulpverlening in buitengewone omstandigheden. Tegen deze achtergrond 
pleitte het lid van de R.P.F.-fractie dan ook voor adequate stimulering 
van gemeenten en basisgezondheidsdiensten om voldoende prioriteit te 
geven aan de voorbereiding van hun taak in buitengewone omstandig-
heden. Hij vroeg welke nu de concrete stimulansen zijn, die in het beleid 
zijn ingebouwd, behalve het formeel mogelijk maken van samenwer-
kingsverbanden. Als gevolg van de decentrale beleidsuitvoering kan de 
concrete voorbereiding, zeker ook in intergemeentelijk verband, mogelijk 
worden veronachtzaamd. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 
heeft in antwoord op Kamervragen van Te Veldhuis en Voorhoeve (23 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 023, nr. 5 10 



maart 1989) toegegeven dat «de gemeentelijke voorbereiding van de 
rampenbestrijding in veel gevallen verbetering behoeft en dat nog onvol-
doende gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van intergemeen-
telijke samenwerking binnen het verband van de regionale brandweer.» 
Welke conclusies verbinden de staatssecretarissen aan deze uitspraak in 
het verband van de geneeskundige hulpverlening bij rampen? Zullen de 
directeuren van basisgezondheidsdiensten in samenhang met burge-
meester(s) en brandweercommandant daadwerkelijk snel en slagvaardig 
kunnen optreden? In dit verband wilde dit lid ook graag vernemen in 
welke mate er op regionaal niveau oefeningen plaatsvinden in samen-
werking met ambulancevervoer en het Rode Kruis. Enige zorg had het lid 
van de R.P.F, fractie omtrent de structuur van bevoegdheden bij groot-
schalige rampen. Gezien het decentrale karakter van de hulpverlening 
zou er onduidelijkheid over competenties kunnen ontstaan, zodanig dat 
de daadwerkelijke hulpverlening ter plaatse van de ramp erdoor zou 
worden geschaad. Blijkens de toelichting op artikel 2 van het 
wetsvoorstel kan een directeur van een intergemeentelijke basisgezond-
heidsdienst bij voorbeeld onder opperbevel van meer dan één burge-
meester staan. Kunnen de bewindslieden nader op deze competentiever-
houdingen ingaan? Dit lid pleitte in dit verband voor het aanwijzen van 
een burgemeester als regiocoördinator. Dit zou zeker tot vermindering 
van de hiervoor gesignaleerde problemen kunnen leiden. Krachtens 
artikel 10 van het wetsvoorstel kunnen ook andere instellingen dan het 
Rode Kruis erkenning verkrijgen als hulporganisatie bij rampen in buiten-
gewone omstandigheden. Kunnen de bewindslieden meer expliciet 
aangeven aan welke instellingen wordt gedacht? Dit lid vroeg of het 
toelaten van meer dan één hulpinstelling geen ineffeciëntie in de 
daadwerkelijke hulpverlening in de hand werkt. De samenwerking zou 
gecompliceerder kunnen worden. Ten slotte vroeg hij of er mogelijk-
heden aanwezig zijn om meerjarige contracten met een hulpinstelling af 
te sluiten. 

6. Financiering 

De leden van de CD.A-fractie konden instemmen met een doeluit-
kering ter zake van de geneeskundige hulpverlening bij rampen in buiten-
gewone omstandigheden. De bewindslieden geven te kennen dat te 
zijner tijd zal worden bezien in hoeverre het mogelijk is deze uitkering 
samen te voegen met de doeluitkering op grond van de Brandweerwet. 
De hier aan het woord zijnde leden vroegen waarom deze bundeling niet 
nu al zou kunnen plaatsvinden. Voor de goede orde voegden zij hieraan 
toe dat zij niet konden uitsluiten dat de doeluitkering in een later stadium 
overgeheveld zal worden naar het Gemeentefonds. Sommige adviesor-
ganen betwijfelen of de uitkering voldoende zal zijn om alle kosten te 
kunnen dekken, aldus de memorie van toelichting. Het kabinet verklaart 
zich in dit verband bereid te bezien in hoeverre de bedragen moeten 
worden bijgesteld indien zou blijken dat dit zo is. De leden van de 
CD.A-fractie namen er goede nota van dat er alleen staat «in hoeverre», 
zonder gebruikmaking van het woord «of». Zij juichten deze bereidver-
klaring toe. Zij vonden het echter enigszins merkwaardig dat de bewinds-
lieden geen moeite doen om de hoogte van het ter beschikking gestelde 
bedrag te verdedigen. Daarom vroegen zij waarop dit bedrag is 
gebaseerd. De bewindslieden uitten zich aanmerkelijk omzichtiger voor 
het geval zou blijken dat het budget niet voorziet in de financiering van 
bepaalde essentiële taken; in dat geval, zo schrijven zij, zal moeten 
worden bezien in hoeverre daarvoor van rijkswege middelen beschikbaar 
kunnen worden gesteld. De leden van de CD.A-fractie toonden zich 
verwonderd over deze zwakke formulering. De bewindslieden zelf 
gebruiken het woord «essentieel». Bovendien gaat het hier om taken die 
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door de wet zijn opgelegd. De hier aan het woord zijnde leden drongen 
daarom aan op een meer stellige toezegging. Deze leden wilden voorts 
graag vernemen of onder «stimulansen voor afstemming» (memorie van 
toelichting, blz. 6) financiële stimulansen moeten worden verstaan. Zo 
niet, wat dan wel? Deze leden vroegen ook of er aan de basisgezond-
heidsdiensten financiële middelen beschikbaar zullen worden gesteld om 
deze diensten in staat te stellen te voldoen aan de eisen die in artikel 7 
worden gesteld. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten om meer inzicht in de 
geldstromen, zoals die in de beoogde situatie zullen komen te lopen. 
Zagen zij het goed, dat op grond van de memorie van toelichting kan 
worden geconcludeerd dat de financiering niet via de basisgezondheids-
diensten, doch via de specifieke regeling voor de brandweerregio's zal 
lopen? Of spelen de basisgezondheidsdiensten, en daarmee de indivi-
duele gemeentebesturen, nog een rol in de financiering en is het onder-
scheid dat wordt gemaakt slechts van toepassing op het al dan niet 
gebruiken van een doeluitkering aan de gemeenten, zo luidde hun speci-
fieke vraag. Zij waren benieuwd in hoeverre het kabinet van opvatting is, 
dat er nog beleidsvrijheid bestaat voor gemeentebesturen om al dan niet 
financiële middelen te reserveren voor een een/derde beroepskracht. Op 
grond van welke criteria wil het kabinet overwegen om de beide doeluit-
keringen tot één samen te voegen, zo vroegen deze leden. Zij consta-
teerden voorts dat een financiële paragraaf in de strikte zin van het 
woord niet is opgenomen in het wetsvoorstel. Op dat punt wordt in hun 
ogen niet of niet voldoende voldaan aan het gestelde in de «Aanwij-
zingen voor de wetgevingstechniek» over het opnemen van een finan-
ciële paragraaf (aanwijzing 114). Zij stelden er prijs op om alsnog een 
financiële paragraaf op te nemen in de memorie van antwoord. Daartoe 
aangemoedigd door het gestelde in de memorie van toelichting hadden 
de leden van de P.v.d.A.-fractie bijvoegsel R bij het Eerste voortgangs-
rapport Rampenbestrijding er nog eens bijgenomen. Zij constateerden 
dat met ongeveer ƒ 2,5 min. voor de provincies de regeling van de 
rampenbestrijding in het gehele land gestalte zou moeten krijgen. Het 
Rode Kruis zou 61 VG's (verzamelplaats gewonden) moeten ieveren voor 
ongeveer ƒ 750 000, terwijl de basisgezondheidsdiensten voor hun zorg 
op dit vlak ruim ƒ 3 min. ontvangen. Deze bedragen kwamen deze leden 
bijzonder laag voor. Gaarne zouden zij willen vernemen waartoe het in de 
memorie van toelichting en het Nader Rapport gememoreerde overleg 
heeft geleid Zij drongen er op aan, dat de bewindslieden uitvoerig 
ingaan op de benodigde middelen voor de rampenbestrijding. In hun 
ogen zou het niet aanvaardbaar zijn om pas na het plaatsvinden van een 
grote ramp tot de conclusie te komen dat daarvoor te weinig geld 
beschikbaar is geweest. In dit verband wezen zij ook op de stelling van 
de Raad van State dat «in het wetsvoorstel zelf het beginsel (moet 
worden vastgelegd) dat de uitkeringen kostendekkend zijn voor alle 
noodzakelijk geachte kostenonderdelen» (par. 6 van het advies). Dit 
kwam hun inderdaad logisch voor. Het wetsvoorstel is er in beginsel op 
gericht de geneeskundige hulpverlening onder buitengewone omstandig-
heden te regelen. Daarop wordt ook de financiering en regelgeving 
afgestemd, aldus constateerden de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
In het wetsvoorstel wordt echter ook de mogelijkheid geopend om in 
andere dan buitengewone omstandigheden de hulp in te roepen van 
geneeskundige eenheden van het Rode Kruis en andere erkende instel-
lingen. De leden van deze fractie vroegen de bewindslieden of daarop 
ook de financiering moet worden aangepast. Of wordt het gemeentebe-
stuur, dat daarom vraagt, daarvoor ook de rekening gepresenteerd? 
Wordt daarbij ook rekening gehouden met de andere eisen die gelden, 
bij voorbeeld voor de geoefendheid van ambulancepersoneel en de 
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uitrusting van ambulances? In het Nader Rapport wordt immers al 
aangeduid dat de eisen aan ambulances kunnen verschillen, afhankelijk 
van de omstandigheden. Zijn er bij lagere overheden of de rijksoverheid 
middelen beschikbaar om de kwaliteit van de voorzieningen op peil te 
brengen? Zij verwezen onder meer naar de opvatting van Vossen, die van 
mening is dat de bagd zelf een VG moet kunnen inrichten voor 
niet-grootschalige rampen (Medisch Contact van 10 juli 1987). Deze 
leden achtten een nadere toelichting op de bedoelde gang van zaken 
nodig, ook omdat naar hun oordeel het antwoord in het Nader Rapport 
op een desbetreffende opmerking van de Raad van State niet uitblinkt 
door helderheid. 

Over de vergoeding van kosten, zoals die in artikel 17 wordt voorge-
steld, hadden de leden van de S.G.P.-fractie nog een opmerking. In het 
voorstel wordt de kostenvergoeding voor bagd's en erkende instellingen 
beperkt tot de kosten die voortvloeien uit hulpverlening in bijzondere 
omstandigheden. Volgens deze leden wordt er daarbij ten onrechte van 
uitgegaan dat de daarvoor aangewezen diensten in normale omstandig-
heden in staat zijn een ramp met hun eigen middelen op te vangen. 
Gezien bij voorbeeld het feit dat de organisatie en uitvoering van de 
geneeskundige hulpverlening bij rampen in normale omstandigheden 
thans niet expliciet tot het takenpakket van de bagd behoort, waren de 
leden van de S.G.P.-fractie van mening dat ook hiervoor de verstrekking 
van een financiële bijdrage en eventuele andere middelen noodzakelijk is. 

7. Delegatie van regelgeving 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op dat in het 
wetsvoorstel belangrijke onderwerpen niet in de wet zelf, maar in 
algemene maatregelen van bestuur worden geregeld. Daarvoor hadden 
zij op zichzelf begrip, omdat het hier om onderwerpen gaat, waarin ook 
nog wel eens wijziging moet worden gebracht. Toch vormden deze 
maatregelen naar hun idee een zodanig belangrijke uitwerking van deze 
wet, dat zonder duidelijkheid over de inhoud van deze maatregelen geen 
inzicht kan worden verkregen in de kosten die voor verschillende betrok-
kenen voortvloeien uit deze wet. De Raad voor de gemeentefinanciën 
heeft hierop ook gewezen. Evenmin wordt helderheid gegeven over de 
geleverde kwaliteit van zorg. Hierop wijst de Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid. De leden van de P.v.d.A. fractie achtten daardoor een 
afgerond oordeel over onderwerpen als kwaliteit van zorg en financieel 
beslag op dit moment nog niet mogelijk. In hun ogen zou het dan ook 
voor de hand hebben gelegen, indien de bewindslieden ontwerpen voor 
de voorgenomen bestuursmaatregelen bij het wetsvoorstel hadden 
gevoegd, in plaats van te verwijzen naar bijlagen van kennelijk alweer 
verouderde rapportages. Zij vroegen de bewindslieden alsnog de 
ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur bij de memorie van 
antwoord te voegen. Uit het bovenstaande blijkt dat in de ogen van deze 
leden de algemene maatregelen van bestuur of een goede regelgeving 
bestaat, of dat het geneeskundige deel van de rampenbestrijding zowel 
kwalitatief als financieel onvoldoende aan zijn trekken komt. Dat leidde 
hen tot de conclusie dat de Kamer op enigerlei wijze betrokken zou 
moeten zijn bij de totstandkoming van de algemene maatregelen van 
bestuur. Zij achtten het overigens een goede zaak dat volgens artikel 20 
de betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld zich uit te spreken 
over de voorgenomen maatregelen. Een logisch sluitstuk van deze 
procedure zou zijn dat het kabinet de - eventueel gewijzigde - ontwerpen 
voor de algemene maatregelen van bestuur met de ontvangen reacties 
aan de Kamer zou voorleggen. Zonodig zou de Kamer dan nog met het 
kabinet in debat kunnen treden over deze maatregelen, die de feitelijke 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 023, nr. 5 13 



werking van deze wet bepalen. Gaarne vernamen zij een reactie op deze 
suggestie. 

8. Artikelen 

Artikel I 

Het lid van de G.P.V.fractie had er begrip voor dat de gewondenzorg 
door militairen van de werking van het wetsvoorstel is uitgesloten. Kan er 
evenwel geen onduidelijkheid ontstaan over de verantwoordelijkheid voor 
de zorg van gewonde militairen in «civiele omstandigheden»? Wie is bij 
voorbeeld waar verantwoordelijk voor in geval een transportvliegtuig met 
militairen neerstort? 

Artikel 2 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen naar de precieze verhoudingen 
in de leiding. Krachtens de Rampenwet heeft de burgemeester het 
opperbevel en is de brandweercommandant belast met de operationele 
leiding. Het onderhavige artikel bepaalt dat de geneeskundige hulpver-
lening wordt geleid door degene die de leiding heeft over de basisge-
zondheidsdienst. Moet dit zo worden verstaan dat degene die de genees-
kundige leiding heeft, ondergeschikt is aan de brandweercommandant? 
Volgens de memorie van toelichting (blz. 14) dient het bestuur van de 
basisgezondheidsdienst «een zodanige voorziening» te treffen dat de 
medische inbreng en de verantwoordelijkheid bij de feitelijke leiding over 
de geneeskundige hulpverlening zijn gegarandeerd. De leden van de 
C.D.A.-fractie vroegen wat de bewindslieden zich daarbij voorstellen. 

Artikel 4 

Dit artikel maakt het mogelijk dat de gemeenschappelijke regeling voor 
de hulpverlening niet samenvalt met de brandweerregio. De leden van de 
C.D.A.-fractie vroegen aan wat voor soort gevallen de bewindslieden 
hierbij denken. 

Artikel 6 

Dit artikel bepaalt in het derde lid dat de regeling bepalingen kan 
bevatten op grond waarvan geneeskundige eenheden ook in normale 
omstandigheden ingezet kunnen worden. Betekent dit, zo vroegen de 
leden van de C.D.A.-fractie, dat die inzet niet mogelijk is als zulke 
bepalingen er niet in staan? De toelichting wijst ook in die richting (blz. 
14). Waarom deze beperking? Is een beperking als deze in het belang 
van de rampenbestrijding? 

Artikel 7 

Dit artikel maakt melding van een algemene maatregel van bestuur, 
waarin aan een basisgezondheidsdienst eisen kunnen worden gesteld. 
Verstaan de bewindslieden hieronder ook eisen te stellen aan een basis-
uitrusting en een minimale omvang voor een staf? Is er niet een wette-
lijke omschrijving van de verzamelplaats gewonden gewenst? 

Artikel 8 

Dit artikel schijnt een dubbele strekking te hebben: a. instellingen 
stellen eenheden beschikbaar en b. zij behoeven erkenning. Indien dit de 
juiste interpretatie is, verdient het naar de mening van de leden van de 
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C.D.A. fractie aanbeveling om er twee zinnen van te maken. Indien het 
één zin zou blijven, dient er op zijn minst een komma te staan na het 
woord instellingen, ten einde de daarna volgende tekst het karakter van 
een uitbreidende bijzin te geven. 

Artikelen 10 en 11 

Inzake de erkenning van een instelling wezen de leden van de 
C.D.A. fractie op de merkwaardige formulering van artikel 10, dat een 
instelling slechts voor erkenning in aanmerking kan komen, indien zij aan 
de eisen voldoet. Deze leden hadden het meer voor de hand liggend 
gevonden indien de tekst zou hebben geluid dat een instelling slechts 
voor erkenning in aanmerking komt indien zij aan de eisen voldoet. De 
formulering van het wetsvoorstel heeft alleen zin indien zij beoogt dat 
een instelling die aan de eisen voldoet toch kan worden afgewezen. Dit 
zou echter onredelijk zijn. Kan in de formulering dan niet beter het woord 
«komt» gebezigd worden? Gezien het bepaalde in artikel 11 kan alleen 
een andere instelling dan het Rode Kruis dit overkomen. De hier aan het 
woord zijnde leden zagen dit artikel als de formele uitwerking van de 
organisatorische afspraken die de bewindslieden met het Rode Kruis 
hebben gemaakt. Deze leden wezen er op dat eisen als in dit artikel 
worden gesteld in de praktijk een gevoelig punt vormen. Ook bij de 
behandeling van de Brandweerwet was dit in de Kamer gebleken. Des te 
meer is het nodig hierin met alle zorgvuldigheid te werk te gaan. Het zou 
een verduidelijking betekenen, indien in het eerste lid van artikel 10 de 
woorden «wordt voldaan» worden veranderd in «zij voldoet.» 

Artikel 12 

Aan dit artikel zou voor een goede toepassing ervan een redengeving 
toegevoegd kunnen worden, bij voorbeeld «indien gewenst met het oog 
op de regionale situatie» of «verband houdende met de regionale 
situatie,» aldus de C.D.A."fractieleden. 

Artikelen 15 en 16 

Volgens de memorie van toelichting (blz. 16) zal de Commissaris der 
Koningin de bijstandsaanvragen kritisch beoordelen en afwegen tegen de 
situatie in zijn provincie. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen hoe zij 
zich dit moeten voorstellen in de dringende spoed die in zulke gevallen is 
vereist. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, 
Hennekam 

De voorzitter van de vaste commissie voor de Volksgezondheid, 
Haas-Berger 

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, 
Van der Windt 
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