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21023 Regels inzake de organisatie en uitvoering van
de geneeskundige hulpverlening bij rampen
alsmede de voorbereiding daarop (Wet
geneeskundige hulpverlening bij rampen)

1 Samenstelling: Postma (CDA), Pröpper
(CDA), Houben-Sipman (CDA), Mastik–
Sonneveldt (PvdA), mw. J. H. B. van der
Meer (PvdA), voorzitter, Tjeenk Willink
(PvdA), Van Boven (VVD), Talsma (VVD), Vis
(D66), Vogt (Groen Links), Barendregt
(SGP), Schuurman (RPF) en Van der Jagt
(GPV).

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT1

Vastgesteld 4 juni 1991

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de CDA-fractie hadden met genoegen geconstateerd dat
via het voorliggende wetsvoorstel ook de geneeskundige hulpverlening
wordt ingebed in de totale rampenorganisatie. Deze leden deelden de
gevoelens van erkentelijkheid voor de coöperatieve medewerking van de
Vereniging «Het Nederlandse Rode Kruis». Terecht wordt dan ook
ingevolge artikel 11 aan deze vereniging een voorkeurspositie gegaran–
deerd.

1. Heeft de regering de indruk, dat het Nederlandse Rode Kruis in het
kader van de geneeskundige hulpverlening door de instanties, die
beroepshalve in het rampenbestrijdingscircuit optreden (mentaal) als
volwaardig wordt erkend? Wil de regering haar mening in deze
adstrueren?

2. Ingevolge artikel 1 kunnen EHBO– en Kruisverenigingen evenals het
Rode Kruis, als instellingen terzake worden aangemerkt. Is het de
regering bekend in hoeverre en zo ja, op welke schaal deze verenigingen
daadwerkelijk zijn ingeschakeld?

3. Kan aangegeven worden binnen welk tijdsbestek, na het afgeven
van een rampverklaring, het K.M.C. in staat is al dan niet gefaseerd,
geneeskundige eenheden in te zetten?

4. Wat is momenteel de stand van zaken met betrekking tot de
ambulance-bijstandsplannen?

5. Tijdens de behandeling van het voorliggende wetsvoorstel in de
Tweede Kamer toonde de regering zich bij monde van de staatssecretaris
van Volksgezondheid wat terughoudend betreffende het eventueel
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uitvoeren van een fundamenteel onderzoek naar de rol van helicopters bij
de geneeskundige hulpverlening. Kan door de regering, mede in relatie
tot twijfels over de integrale meerwaarde, worden aangeduid wat
daarvan de reden is?

De voorzitter van de commissie,
Mevrouw J. H. B. van der Meer

De griffier van de commissie,
Dijkstra-üesveld
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