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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemeen

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Brandweerwet 1985 is het
Besluit rijksexamen brandweeropleidingen vastgesteld waarin is bepaald
welke opleidingen met een vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken
afgenomen examen worden afgesloten. Deze minister heeft de examen–
reglementen daarvoor vastgesteld en geeft de diploma's af. Hiermee
wordt de zorg die het Rijk heeft voor de kwaliteit van de brandweeroplei–
dingen tot uitdrukking gebracht.

De werkzaamheden in het kader van examens werden tot dusverre in
hoofdzaak verricht door de districtsinspecties voor het brandweerwezen.
Deze districtsinspecties vervulden een belangrijke rol in het proces van
aanmelding van kandidaten voor een examen tot en met het moment van
het uitreiken van certificaten en diploma's. De directie Brandweer van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken zorgde daarnaast onder meer
voor de inhoudelijke produktie van de examenopgaven.

In het kader van de grote efficiency-operatie acht ik het van belang dat
het Ministerie van Bmnenlandse Zaken zich concentreert op de
kerntaken. Voor de openbare veiligheid impliceert dit dat dit ministerie
de hoofdlijnen van het beleid vaststelt en controleert opdat ik mijn
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit voor de brandweerzorg en
rampenbestrijding kan waarborgen. De uitvoering van het beleid
geschiedt «op afstand» door anderen.

Bij het bepalen van de kerntaken van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken heb ik besloten te bevorderen dat met ingang van 1 januari 1994
het gedeconcentreerde deel van de inspectie voor het brandweerwezen
wordt opgeheven. Ik heb de Tweede Kamer van mijn besluit op de
hoogte gesteld bij brief van 7 mei 1992 (Kamerstukken II 1991/92,
22 009, nr. 3). Door deze opheffing zou een goede uitvoering en organi–
satie van de brandweerexamens in gevaar komen. Met het oog daarop is
het nodig een voorziening te treffen opdat een goede uitvoering van de
examinering gewaarborgd blijft.

Bovendien dient tegen de achtergrond van de algemene herbezinning
op de taken van de Rijksoverheid op centraal niveau de kwaliteit van de
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opleidingen te worden bewaakt door middel van het vaststellen van
normen. De uitvoering van de examenactiviteiten kan echter op een
ander niveau plaatsvinden. Bundeling van de uitvoerende activiteiten op
één niveau komt tevens de doelmatigheid en doeltreffendheid daarvan
ten goede

Daarom acht ik het wenselijk dat met ingang van 1 januari 1994 een
op te richten zelfstandig bestuursorgaan met de hierbovengenoemde
uitvoerende aspecten van de examentaken wordt belast, het Nederlands
bureau brandweerexamens (hierna te noemen: het bureau).

Vooruitlopend hierop functioneert met ingang van 1 mei 1992 een
interimstructuur. Hiertoe is het Bureau Brandweerexamens dat een
onderdeel vormt van de directie Brandweer, in het leven geroepen Het
takenpakket van het Bureau Brandweerexamens is identiek aan dat van
het te vormen bureau.

Over de instelling van het bureau heb ik de Tweede Kamer ingelicht bij
eerdergenoemde brief.

Voor het in het leven roepen van een zelfstandig bestuursorgaan is een
wettelijke regeling vereist. Nu in artikel 15, eerste lid, van de Brand–
weerwet 1985 de verantwoordelijkheid van het Rijk met betrekking tot
de opleidingen en examens is neergelegd, is deze wet daarvoor de meest
geëigende plaats. Het onderhavige wetsvoorstel tot wijziging van de
Brandweerwet 1985 strekt tot uitvoering van het vorenstaande.

In haar vergadering van 19 januari 1993 heeft de Bijzondere
Commissie van Overleg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
ingestemd met het aan haar voorgelegde concept van dit wetsvoorstel
onder de voorwaarde dat de betrokken dienstcommissie zich eveneens
daarmee zou kunnen verenigen. Bij brief van 5 januari 1993 heeft deze
dienstcommissie te kennen gegeven dat zij positief staat ten opzichte
van dat concept-wetsvoorstel.

2. Hoofdlijnen van de regeling

In dit wetsvoorstel zijn de hoofdlijnen van de taak, de samenstelling en
de financiën van het bureau neergelegd en is een regeling getroffen voor
het personeel. Tevens zijn enkele bepalingen van overgangsrecht
opgenomen. Deze hebben betrekking op zowel de financiële als de
personele gevolgen van de verzelfstandiging.

Daarnaast zijn in dit wetsvoorstel de bevoegdheden van de minister
ten aanzien van het bureau geregeld. Aanleidmg hiertoe vormde mede
het advies van de subcommissie-Verzelfstandigingen van de Adviescom–
missie voor de Rijksdienst, op 1 juli 1992, nr. ARD-V 3-3, uitgebracht
naar aanleiding van het aan haar voorgelegde concept van dit
wetsvoorstel. In dat advies doet de subcommissie het voorstel de
regeling van bedoelde bevoegdheden niet over te laten aan de lagere
wetgever, zoals aanvankelijk in de bedoeling lag, maar gelet op het
primaat van de wetgever op te nemen in het wetsvoorstel.

Bij het opstellen van het wetsvoorstel zijn de toetsingspunten voor de
instelling en inrichting van organen van functioneel bestuur die
opgesomd staan in de nota «Functioneel bestuur; waarom en hoe?»
(Kamerstukken II 1990/91, 21 042, nr. 4) in acht genomen.

Bij algemene maatregel van bestuur zullen de hiervoor genoemde en
de andere onderwerpen, genoemd in het elfde lid van artikel 15a, van de
Brandweerwet 1985, zoals opgenomen in artikel I, onder B, van dit
wetsvoorstel, nader worden uitgewerkt. Voor deze systematiek is
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gekozen omdat deze allereerst aansluit op de wijze waarop de overige
onderwerpen in de Brandweerwet 1985 zijn geregeld. Bovendien acht ik
het, gelet op de aard van de onderhavige materie, niet noodzakelijk een
uitgebreide regeling in de wet zelf op te nemen.

Bij het opstellen van het ontwerp van deze algemene maatregel van
bestuur zal, zoals eveneens bij dit wetsvoorstel is geschied, rekening
worden gehouden met de hierboven bedoelde toetsingspunten.

a. Taak

Alle werkzaamheden die met het oog op een examen dienen te worden
verricht, vinden thans onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid
plaats. Hierbij valt een onderscheid te maken naar:

- beleidsinhoudelijke aangelegenheden, waaronder het vaststellen van
de regelgeving en het bepalen van de inhoud en het niveau van de
examens,

- het afgeven van de diploma's, alsmede
- het ontwikkelen van examenvragen en –opdrachten en een aantal

louter administratieve zaken, zoals het verwerken van de aanmeldingen
van examenkandidaten, het innen van examengelden en het organiseren
en het afnemen van de examens.

Het Rijk is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de brandweer–
organisatie en in het verlengde daarvan voor de kwaliteit van de structuur
van de brandweeropleidingen en de examinering daarvan. Met het oog
hierop kunnen bepaalde taken en bevoegdheden op het terrein van de
brandweeropleidingen en –examens ook in de toekomst niet aan een
organisatie buiten het ministerie worden overgedragen en komen deze
derhalve niet voor verzelfstandiging in aanmerking. Het betreft hier aller–
eerst de hiervoorbedoelde beleidsinhoudelijke aangelegenheden.
Bovendien dient ook het afgeven van de diploma's onder volledige minis–
teriële verantwoordelijkheid te blijven, omdat door middel van de
diploma-uitreiking de eindverantwoordelijkheid van de minister voor de
brandweeropleidingen expliciet wordt gemarkeerd.

Tegen deze achtergrond zal de hoofdtaak van het bureau zijn zorg te
dragen voor de ontwikkeling van examenvragen en –opdrachten en een
goede uitvoering, organisatie en afneming van alle Rijksexamens binnen
het brandweeronderwijs in Nederland binnen de door de Minister van
Binnenlandse Zaken vastgestelde eisen. Daarnaast zal het zijn belast met
het afgeven van vrijstellingen en certificaten voor een module-examen,
het vaststellen van de examenresultaten en het adviseren van de minister
over het afgeven van een diploma.

b. Organisatievorm

In paragraaf 1 heb ik aangegeven dat ik het niet langer wenselijk acht
dat de taak in het kader van de brandweerexamens, waar het de uitvoe–
ringsaspecten betreft, in eigen beheer door de Minister van Binnenlandse
Zaken wordt uitgevoerd.

In het verzelfstandigingsproces is, ingegeven door de nota
«Functioneel bestuur; waarom en hoe?», bezien of het mogelijk is de
examentaken te privatiseren of territoriaal te decentraliseren.

Privatisering ontmoet bezwaar omdat, gelet op het gestelde onder a,
de examentaak niet volledig als overheidstaak kan worden afgestoten of
uitbesteed. Van privatisering kan derhalve mede gelet op het gestelde in
de notitie «Verzelfstandiging en privatisering» van de Minister van
Financiën van 3 juli 1990 (Kamerstukken 1989/90, 21 632, nr. 1, blz. 3)
geen sprake zijn.
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Bovendien ben ik tot de conclusie gekomen dat territoriale decentrali–
satie niet wenselijk is omdat het geven van examenbevoegdheden aan
gemeenten in het licht van het Besluit brandweerpersoneel tot verstren–
geling van belangen zou kunnen leiden. Dat besluit regelt onder meer dat
burgemeester en wethouders een persoon slechts in een bepaalde
brandweerrang mogen aanstellen, indien deze beschikt over het bij die
rang behorende diploma. Een diploma wordt afgegeven in de situatie dat
de desbetreffende persoon met goed gevolg een rijksexamen heeft
afgelegd Door de verantwoordelijkheid voor het opleiden, de uitvoering
van de examinering en daarmee samenhangende het opstellen van
examens alsmede het aanstellen van het personeel in één hand te
leggen, kan het gevaar van belangenvermenging ontstaan. Wil de
Minister van Binnenlandse Zaken in dat geval zijn zorg voor de kwaliteit
van de opleidingen kunnen blijven waarmaken, dan is bovendien een
groot en duur controle-apparaat vereist.

Daarnaast is de schaal van de gemeenten te klein om de onderhavige
taak op efficiënte wijze te kunnen behartigen. Tot slot dient de ontwik–
keling, organisatie en uitvoering van examens uniform te geschieden,
plaatselijke verschillen zijn ongewenst.

Voor het «op afstand» plaatsen van de examenactiviteiten acht ik
daarom onder de gegeven omstandigheden een zelfstandig bestuurs–
orgaan op rijksniveau als organisatievorm het meest aangewezen. Dit
past ook binnen de vijf randvoorwaarden die worden genoemd op de
bladzijden 16 tot en met 18 in de eerder aangehaalde nota «Functioneel
bestuur; waarom en hoe?».

Volgens de eerdergenoemde nota dient terughoudendheid te worden
betracht bij de privaatrechtelijke vormgeving van bestuursorganen,
omdat daaraan niet de waarborgen betreffende democratische controle
en openbaarheid zijn verbonden die gelden bij publiekrechtelijke
vormgeving. Bovendien geldt dat de organisatie die met de uitvoering
van de examenactiviteiten in de toekomst moet worden belast, met
openbaar gezag bekleed dient te zijn in verband met bijvoorbeeld het
afgeven van vrijstellingen en certificaten. Om die reden verdient een
privaatrechtelijke organisatievorm niet de voorkeur en is het bureau
publiekrechtelijk vormgegeven.

Het bureau dient over eigen rechtspersoonlijkheid te beschikken,
omdat het onder meer reserves moet kunnen opbouwen en moet kunnen
voorzien in eigen huisvesting. Bovendien moet het op eigen titel privaat–
rechtelijke rechtshandelingen kunnen verrichten.

c. Het bestuur

Het bestuur zal bestaan uit zeven leden, de voorzitter daaronder
begrepen. De samenstelling zal in de algemene maatregel van bestuur
die op grond van het elfde lid van artikel 15a moet worden opgesteld,
worden bepaald. Gedacht wordt hierbij aan een onafhankelijke voorzitter
en vijf leden afkomstig uit de kring van organisaties die mede het belang
behartigen van het te examineren brandweerpersoneel uit zowel de
overheidssector als het bedrijfsleven. Het ligt in de bedoeling de zevende
zetel toe te bedelen aan een onafhankelijk deskundige op het terrein van
toetsontwikkeling en examinering. De Minister van Binnenlandse Zaken is
bovendien, gelet op de nauwe relatie die er bestaat tussen het door hem
ontwikkelde en te ontwikkelen opleidingsbeleid en de door het bureau uit
te voeren taken op het gebied van examinering, de bevoegdheid gegeven
één vertegenwoordiger te benoemen die deelneemt aan de beraadsla–
gingen van het bestuur.
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Het bestuur treedt op als werkgever van het personeel van het bureau
en is in die hoedanigheid verplicht de rechtspositionele voorzieningen
voor dat personeel te treffen. Daarnaast rust op het bestuur vanuit het
oogpunt van bewaking van de kwaliteit van de examinering de
verplichting regels te stellen ten aanzien van de uitvoering, de organisatie
en afneming van een rijksexamen. Hierbij dient gedacht te worden aan
de procedure tot aanmelding van een examenkandidaat en de taken van
degenen die bij een examen betrokken zijn.

d. De bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken

De verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken met
betrekking tot het functioneren van het bureau is beperkt tot de
bevoegdheden die uitdrukkelijk in artikel 15a en het op artikel 15, eerste
lid, van de Brandweerwet 1985 gebaseerde Algemeen brandweerexa–
menreglement aan de minister zijn verleend. Hieronder ga ik op deze
bevoegdheden in.

Tegen de achtergrond van de verantwoordelijkheid die de Minister van
Binnenlandse Zaken draagt voor de kwaliteit van de brandweeroplei–
dingen en de examinering daarvan, is het van beiang dat de minister
toezicht daarop kan houden. Met het oog daarop is in artikel 4 van het
Algemeen brandweerexamenreglement bepaald dat rijksgecommit–
teerden namens de minister met deze toezichthoudende taak zijn belast.
Hiertoe zullen zij steekproefsgewijs en onaangekondigd examens
bezoeken. Bij constatering van het onrechtmatig verloop van een
examen, dat wil zeggen een examen dat niet in overeenstemming is met
de door de minister en door het bestuur krachtens artikel 15a, vijfde lid,
van de Brandweerwet 1985 vastgestelde regels, is een rijksgecommit–
teerde bevoegd dat examen ongeldig te verklaren. Het spreekt voor zich
dat van deze bevoegdheid met terughoudendheid en met grote zorgvul–
digheid gebruik dient te worden gemaakt.

Daarnaast zijn in artikel 15a, zesde, zevende en tiende lid, van de
Brandweerwet 1985 de minister nog drie andere toezichtsinstrumenten
gegeven.

Het bureau is verplicht alle inlichtingen aan de minister te verstrekken
die hij nodig heeft voor een goede vervulling van zijn taak. Hierdoor heeft
hij de mogelijkheid op indirecte wijze toezicht uit te oefenen op het reilen
en zeilen van het bureau

Bovendien is de minister de mogelijkheid geboden om toezicht uit te
oefenen op het financiëie beheer van het bureau. Het vaststellen van de
hoogte van het examengeld behoort tot de verantwoordelijkheid van de
minister welke is neergelegd in het eerder aangehaalde Algemeen brand–
weerexamenreglement. Met het oog daarop dient de minister niet alleen
inzicht te hebben in de financiële positie van het bureau, maar ook een
instrument voorhanden te hebben om zich, indien nodig, te kunnen
mengen in het beheer van de financiën. De situatie mag zich immers niet
voordoen dat de minister door een onevenwichtig inkomsten– en uitga–
venpatroon van het bureau, gedwongen wordt de examengelden dispro–
portioneel te verhogen teneinde de exploitatie kostendekkend te houden.
Hierdoor zouden bovendien gemeenten en regionale brandweren
onnodig worden belast omdat zij uiteindelijk de examengelden voor de
door hen aangemelde kandidaten moeten bekostigen.

Teneinde de minister in staat te stellen de eindverantwoordelijkheid te
dragen voor de kwaliteit van de brandweeropleidingen en de examinering
daarvan is hem tot slot aanwijzingsbevoegdheid gegeven. Deze
bevoegdheid is noodzakelijk voor de gevallen waarin de uitoefening van
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de andere hem toegekende bevoegdheden niet toereikend is. Uiteraard
dient de minister terughoudendheid te betrachten in het aanwenden van
deze bevoegdheid. De aanwijzingen kunnen uitsluitend een algemeen
karakter hebben. Aanwijzingen voor individuele gevallen zouden niet
passen bij het oogmerk de uitvoering en de organisatie van de examens
te verzelfstandigen.

e. Personeel

De Ambtenarenwet 1929 is op het personeel van het bureau van
toepassing en derhalve behoudt het personeel zijn ambtelijke status. Het
wetsvoorstel voorziet in een overgang van het personeel naar het bureau
van rechtswege, tenzij de Minister van Binnenlandse Zaken anders
beslist, dan wel tenzij het personeelslid daartegen bezwaar heeft. Het
betreft hier een dertiental formatieplaatsen.

Uit artikel II, onder D, vloeit voort dat voor het personeel geen wijzi–
gingen in zijn nadeel in de bestaande arbeidsvoorwaarden en gemaakte
afspraken zullen optreden. In de artikelsgewijze toelichting wordt hierop
nader ingegaan.

f. Financiën

De uitvoerende taken in het kader van de examinering van brandweer–
opleidingen worden tot het moment van verzelfstandiging onder mijn
verantwoordelijkheid door het eerdergenoemde bureau Brandweer–
examens verricht en vallen onder het financiële regime van de Comptabi–
liteitswet. De uitgaven en ontvangsten maken alsdan nog deel uit van de
begroting van dit ministerie.

Tot op heden worden uitsluitend de directe examenkosten doorbelast
zoals de vergoedingen aan de examencommissieleden. In 1992 is
hiermee een bedrag van f 1,2 mln. gemoeid. De totale geraamde
uitgaven voor het jaar 1996 bedragen f3,1 mln.

Het verschil van uitgaven in 1996 ten opzichte van 1992 betreffen de
personele en materiële kosten alsmede de kosten die voortvloeien uit de
productie van examenvragen. Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt
door de hogere vergoedingen aan de examencommissieleden.

De kosten van het bureau zullen in de uiteindelijke situatie geheel
dienen te worden gedekt door de opbrengsten uit de examengelden of
door eventuele andere inkomsten (zie de toelichting bij artikel 15a,
negende lid). Mede hierdoor is een verhoging van de examengelden
noodzakelijk. Omdat het in korte tijd verhogen van het examengeld tot
een kostendekkend tarief op financiële problemen zal stuiten bij de
werkgevers van het brandweerpersoneel, vindt deze verhoging vanaf
1992 gefaseerd, dat wil zeggen in een tijdsbestek van vier jaar, plaats.
Dit impliceert dat tot 1 januari 1996 de inkomsten en uitgaven van het
bureau niet met elkaar in evenwicht zullen zijn. Daarom zal het Ministerie
van Binnenlandse Zaken tot die datum een bijdrage ter grootte van
maximaal het exploitatietekort verstrekken.

g. Rechtsbescherming en openbaarheid

Het wetsvoorstel geeft geen regels met betrekking tot rechtsbe–
scherming. Wel is in artikel 15, derde lid, van het Algemeen brandweer–
examenreglement de rechtsbescherming geregeld van examenkandi–
daten die ten onrechte van (verdere) deelneming aan een examen zijn
uitgesloten.

Genoemd examenreglement zal als gevolg van de onderhavige verzelf–
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standiging moeten worden gewijzigd. In dat kader zal tevens rechtsbe–
scherming tegen een onjuiste waardering van het examenwerk van een
kandidaat worden gecreëerd. Het treffen van een dergelijke voorziening
is noodzakelijk nu ingevolge artikel 5, onderdeel m, van de Wet admini–
stratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen tegen een beslissmg van
het bestuur ter zake geen beroep openstaat op de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State.

Voorts wordt opgemerkt dat de Wet Nationale ombudsman bij
algemenem maatregel van bestuur op grond van deze wet van
toepassing zal worden verklaard op het bureau. Dit geldt mutatis
mutandis ook voor de Wet openbaarheid van bestuur.

3. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

A

Nu in dit wetsvoorstel de ontwikkeling, uitvoering, organisatie en
afneming van de rijksexamens worden verzelfstandigd dient de in artikel
15, eerste lid, eerste volzin, van de Brandweerwet 1985 gehanteerde
formulering «vanwege een door Onze Minister van Binnenlandse Zaken
afgenomen examen» te worden geschrapt.

B

Artikel 15a, tweede lid

In onderdeel a staat vermeld dat één van de taken van het bureau is te
zorgen voor de organisatie van een rijksexamen. Met deze formulering
wordt bedoeld dat het bureau alle voorwaarden schept opdat een oplei–
dingsinstituut of een andere organisator op een bepaalde dag en plaats
een bepaald examen feitelijk kan organiseren. Het bureau en de organi–
sator dragen derhalve een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het brandweeronderwijs is sinds september 1988 opgezet volgens een
modulair systeem. Dit betekent dat de brandweeropleidingen zijn
opgebouwd uit verschillende modulen die elk afzonderlijk kunnen worden
gevolgd en geëxamineerd. Wanneer een kandidaat een zogenaamd
module-examen met goed gevolg heeft afgesloten, ontvangt hij daarvoor
een certificaat.

Om in aanmerking te komen voor het diploma van de opleiding, moet
de kandidaat in ieder geval de verplichte, maar daarnaast ook één of
meer keuze-modulen met een voldoende resultaat hebben afgerond. Als
de cursist aan alle voorwaarden heeft voldaan, verkrijgt hij het diploma.

Personen die menen de kennis en vaardigheden uit bepaalde modulen
uit de brandweeropleidingen reeds te bezitten hebben thans de
mogelijkheid een vrijstelling aan te vragen bij de Minister van Binnen–
landse Zaken.

In de toekomst zullen zij hun verzoek moeten richten tot het bureau.

Artikel 15a, negende lid

In paragraaf 2, onder f, heb ik de redenen aangegeven voor een
verhoging van de examengelden. Deze verhoging wordt gefaseerd, dat
wil zeggen in vier jaar, ingevoerd. Na advisering door onder meer de
Nederlandse Brandweer Federatie en de Vereniging van Nederlandse
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Gemeenten heb ik bij bijlage 1 van het eerder aangehaalde Algemeen
brandweerexamenreglement de examengelden voor het cursusjaar 1992
vastgesteld. De examengelden voor de schriftelijke examens, de praktijk–
examens en de projectopdrachten in de jaren 1993 tot en met 1 januari
1996 ben ik voornemens overeenkomstig het hieronder weergegeven
schema vast te stellen. Bij dit schema plaats ik de volgende kantteke–
ningen. Het jaartal boven de kolommen geeft de situatie weer per 1
september van dat jaar, dat is de datum waarop telkens jaarlijks de
desbetreffende brandweeropleidingen starten. In de kolom onder het jaar
1991 staan de bedragen vermeld die golden vóór de prijsstijgingen. Alle
bedragen zijn uitgedrukt in guldens per persoon per examenonderdeel.

1991 1992 1993 1994 1995

schriftelijk
projectopdracht
praktijk

30
40
40

40
55
60

50
65
80

55
80

100

60
90

120

Naast de examengelden kunnen andere baten worden verkregen.
Hierbij kan gedacht worden aan inkomsten uit verkoop van handleidingen
die instructies inhouden met betrekking tot het afnemen van examens,
verkoop van roerende zaken, zoals afgeschreven automatiseringsappa–
ratuur, en het verlenen van diensten aan derden. Als voorbeelden van
deze laatste categorie inkomsten kunnen worden genoemd: het ten
behoeve van derden ter beschikking stellen van de door het bureau
ontwikkelde softwaresystemen en het overdragen van kennis en ervaring
aan bureaus die zich met activiteiten bezighouden als het onderhavige
bureau.

Ook na de verzelfstandiging zal het bureau onder de controle van de
Algemene Rekenkamer staan, zij het dan niet meer op grond van artikel
51, eerste lid, van de Comptabiliteitswet, maar op grond van artikel 59,
eerste lid, onderdeel d, van die wet. Het bureau kan dan immers worden
gerekend tot de in dat artikelonderdeel bedoelde «rechtspersonen voor
zover die een bij of krachtens de wet geregelde taak uitoefenen en
daartoe geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit de opbrengst van bij
of krachtens de wet ingestelde heffingen». De heffingen van het bureau
betreffen de examengelden, zoals genoemd in artikel 15a, negende lid.

Artikel II

B

Het eerste lid bepaalt dat de vermogensbestanddelen (de rechten en
verplichtingen, waaronder schulden en vorderingen) onder algemene titel
overgaan op het bureau. Door deze bepaling worden voor de overgang
geen nadere rechtshandelingen als akten gevorderd. De aan het bureau
toe te schrijven roerende zaken worden op de overgangsdatum door het
Rijk om niet overgedragen.

Bij de start van het nieuwe bureau zal sprake dienen te zijn van een
gezonde financiële startpositie. Bij het opstellen van de openings–
balans wordt rekening gehouden met het benodigde kapitaal van het
bureau dat wordt verkregen uit de overdracht van de roerende zaken.

Over onroerende zaken wordt in dit verband overigens niet gesproken
omdat er niet dergelijke zaken zijn die voor overdracht om niet in
aanmerking komen. Het pand waarin het Bureau Brandweerexamens
thans gehuisvest is, is immers geen eigendom van de Staat, maar wordt
door haar gehuurd.
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Bij het bepalen van het exploitatietekort, bedoeld in het eerste lid,
worden andere baten dan de examengelden buiten beschouwing gelaten.
De reden hiervoor is dat het bureau hierdoor de mogelijkheid heeft een
kleine reserve op te bouwen en bovendien initiatieven van het bureau,
mits deze uiteraard niet ten koste gaan van een goede uitvoering van
haar takenpakket, worden gehonoreerd.

In het eerste lid wordt bepaald dat in beginsel het personeel dat op de
dag voor de daturn van inwerkingtreding van artikel I in dienst is bij het
Bureau Brandweerexamens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
van rechtswege eervol uit de rijksdienst wordt ontslagen en tegelijkertijd
overgaat naar het bureau. Hierdoor hoeven geen individuele ontslagbe–
sluiten te worden voorbereid, uitsluitend aanstellingsbesluiten door het
bestuur van het bureau.

Ingevolge het tweede lid zal een personeelslid «zonder wijziging van de
aard van zijn aanstelling» in dienst van het bureau een functie gaan
vervullen. Met deze zinsnede wordt bedoeld dat het desbetreffende
personeelslid zijn status van ambtenaar behoudt, alhoewel hij uiteraard
ambtenaar in dienst van dat bureau wordt.

Het vierde en vijfde lid hebben betrekking op de inhoud van de functie
en het geheel van de arbeidsvoorwaarden. Deze bepalingen leggen
rechtstreeks verplichtingen op aan het bureau. Zoals hiervoor reeds is
vermeld, geldt als randvoorwaarde dat ten aanzien van beide aspecten
van de arbeidsverhouding geen veranderingen ten nadele van het
personeel zullen optreden.

Het slot van het vijfde lid bepaalt dat de Minister van Binnenlandse
Zaken nadere regels ter zake stelt. Deze regels zullen betrekking hebben
op de vaststelüng van een sociaal statuut dat de rechtspositionele
overgang, rechten en plichten van het ministerie, het bureau en de
betrokken personeelsleden, voorzieningen en garanties regelt.

Het zesde lid legt vast dat een personeelslid bij de Minister van
Binnenlandse Zaken bezwaar kan maken tegen de overgang van
rechtswege. Daarvoor geldt een termijn van drie weken nadat het onder–
havige voorstel van wet tot wet is verheven. De bezwaren zullen
betrekking kunnen hebben op de nieuwe functie of het geheel van de
arbeidsvoorwaarden. Wanneer een personeelslid van deze mogelijkheid
gebruik maakt, vindt - in afwijking van het eerste lid - op de overgangs–
datum geen aanstelling plaats bij het bureau en blijft het dienstverband
met het ministerie voorshands in stand. Wanneer echter een perso–
neelslid de bezwaren voor de overgangsdatum intrekt, herleeft de hoofd–
regel van het eerste lid.

Indien de minister, hetzij vóór hetzij na de overgangsdatum, de
bezwaren ongegrond verklaart, vindt, tenzij het personeelslid kenbaar
maakt dat hij niet wenst over te gaan naar het bureau, aanstelling bij het
bureau plaats. Om administratieve redenen is het wenselijk de datum van
inwerkingtreding van het daarbij horende aanstellingsbesluit te stellen op
de eerste dag van de maand na de overgangsdatum.

Indien het personeelslid niet wenst over te gaan naar het bureau,
gelden de normale regels van het ambtenarenrecht. Dit kan onder
omstandigheden leiden tot een reorganisatie-ontslag ingevolge artikel 96
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van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Hetzelfde geldt in de
situatie dat een personeelslid, ondanks het feit dat de minister diens
bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond heeft verklaard, niet instemt
met zijn nadere beslissing en derhalve niet wenst over te gaan naar het
bureau.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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