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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)

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 15 november 1990

In het voorstel van wet (21 023, nr. 2) worden de volgende wijzigingen
aangebracht.

I

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, dat luidt:
2. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, wordt niet gegeven dan

nadat met de betrokken gemeentebesturen overleg is gepleegd. Indien
de aanwijzing bij koninklijk besluit geschiedt, worden tevens provinciale
staten gehoord.

2. Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid.
3. De tweede volzin van het derde lid komt te luiden als volgt:

Alvorens gebruik te maken van die bevoegdheid wordt met de betrokken
gemeentebesturen overleg gepleegd en wordt de Raad van State
gehoord over een door Onze Minister van Binnenlandse Zaken
voorgelegd ontwerp-besluit.

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:
1. Voor de bestaande tekst wordt het cijfer een geplaatst.
2. Toegevoegd wordt een tweede lid, dat luidt:
2. Een opzegging als bedoeld in het eerste lid, geschiedt niet dan

nadat met de betrokken gemeentebesturen overleg is gepleegd over het
ontwerp van de op te leggen regeling. Indien de oplegging geschiedt bij
koninklijk besluit, worden tevens provinciale staten gehoord.

In artikel 7 wordt «bij uitvoering van de taken ten aanzien van de
geneeskundige hulpverlening» vervangen door: bij de voorbereiding en
de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening.
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IV

In artikel 19 wordt een nieuw artikel 19a opgenomen dat als volgt
luidt:

Artikel 19a

De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 17, tweede lid,
kan ook betrekking hebben op de vergoeding van kosten die voor
gemeentelijke gezondheidsdiensten, het Rode Kruis of andere instel–
lingen gedurende de periode van 1 januari 1988 tot de inwerkingtreding
van deze wet voortvloeiden uit de voorbereiding op de in deze wet
bedoelde taken.

Toelichting

1. De wijzigingen onder de nummers I, II en IV zijn toegelicht in de
nota naar aanleiding van het eindverslag.

2. Ter toelichting op de wijziging onder nummer III dient het volgende.
De GGD'en kunnen de in het wetsvoorstel opgedragen taken ten aanzien
van de feitelijke geneeskundige hulpverlening, alleen goed vervullen
indien zij zich adequaat op de uitoefening van die taken voorbereiden.
Om buiten twijfel te stellen dat de op grond van artikel 7 te stellen eisen
ook op die voorbereiding betrekking kunnen hebben, wordt deze
wijziging van artikel 7 voorgesteld. De op grond van artikel 7 te stellen
eisen zullen naar verwachting betrekking hebben op de aanwijzing door
de GGD van de functionarissen die leidinggevende en organisatorische
taken kunnen vervullen alsmede op de opleiding, oefening, alarmering en
paraatheid.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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