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Bij Kabinetsmissive van 29
december 1992, no. 92.012000,
heeft Uwe Majesteit, op voordracht
van de Minister van Binnenlandse
Zaken, bij de Raad van State ter
overweging aanhangig gemaakt
onder meer een voorstel van wet met
memorie van toelichting, houdende
wijziging van de Brandweerwet 1985
(Stb. 87) in verband met de
oprichting van het Nederlands
bureau brandweerexamens.

1. De memorie van toelichting,
paragraaf 2, onder f, tweede alinea,
vermeldt dat de totale uitgaven van
het Nederlands bureau brandweer–
examens voor 1996 worden
geraamd op 3,1 miljoen gulden en
dat te rekenen vanaf dat jaar de
uitgaven door de inkomsten dienen
te worden gedekt

De inkomsten van het bureau
bestaan ingevolge het voorgestelde
artikel 15a, negende lid, van de
Brandweerwet 1985 uit ontvangen
examengelden en andere baten. De
toelichtmg bij dit artikel vermeldt dat
bij andere baten kan worden gedacht
aan inkomsten uit verkoop van
handleidingen die instructies
inhouden met betrekking tot het
afnemen van examens, verkoop van
roerende goederen, zoals
afgeschreven automatiseringsappa–
ratuur, en het verlenen van diensten
aan derden. De Raad van State
beveelt aan te verduidelijken op

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw kabinet van 29
december 1992,

nr. 92.012000, machtigde Uwe
Majesteit de Raad van State zijn
advies inzake het bovenvermelde
voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 10 februari 1993, nr.
W04.92.0649, bied ik U hierbij aan.

1. Naar aanleiding van de
opmerking van de Raad heb ik in de
toelichting bij artikel 15a, negende
lid, de zinsnede «het verlenen van
diensten aan derden» met
voorbeelden verduidelijkt.

In de toelichting op artikel 15a,
negende lid, heb ik - dit ter beant–
woording van een vraag ter zake van
de Raad - uiteengezet in welke mate
de examengelden vanaf 1992 tot en
met 1 januari 1996, dat is de datum
waarop het bureau financieel
onafhankelijk zal gaan functioneren,
zijn verhoogd of zullen worden
verhoogd. Bovendien heb ik door
middel van een verwijzing in
paragraaf 2, onder f, van de
memorie van toelichting naar de
toelichting op het hiervoor aange–
haalde artikellid aangegeven dat
onder «eventuele andere inkomsten»
de baten dienen te worden verstaan,
zoals omschreven in die artikelsge–
wijze toelichting.

312552F
ISSN0921 7371
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's Gravenhage 1993 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 066, A



welke diensten aan derden hier
wordt gedoeld.

De toelichting brengt voorts tot
uitdrukkmg dat de kosten van het
bureau in de uitemdelijke situatie
geheel dienen te worden gedekt
door de opbrengsten uit de examen–
gelden of de eventuele andere
inkomsten. In dit verband wordt
gewag gemaakt van de noodzaak de
examengelden te verhogen, welke
verhoging gefaseerd zal worden
doorgevoerd.

Bij de Raad is de vraag gerezen in
welke mate de examengelden in
concreto zullen worden verhoogd en
aan welke eventuele andere
inkomsten is gedacht. Omtrent beide
onderwerpen ware in de toelichting
een indicatie te geven.

2. Het voorgestetde artikel 15a,
elfde lid, van de Brandweerwet 1985
bevat een delegatiebepaling. De
Raad heeft er begrip voor dat het,
gelet op de aard van de onderhavige
materie, niet noodzakelijk wordt
geacht een uitgebreide regeling in de
wet zelf op te nemen (memorie van
toelichting, paragraaf 2). De
bepalingen omtrent de samenstelling
van het bestuur van het Nederlands
bureau brandweerexamens acht de
Raad van voldoende gewicht voor
regeling bij formele wet. Zij zijn
vervat in de artikelen 2 en 3 van het
ontwerp-Besluit Nederlands bureau
brandweerexamens, waarover de
Raad heden onder no.W04.92.0648
eveneens advies uitbrengt. De Raad
geeft in overweging die bepalingen
die bepalingen over te brengen naar
het wetsvoorstel.

3. Artikel II, onder B, eerste lid,
bepaalt dat de vermogensbestand–
delen van de staat die worden
toegekend aan het bureau onder
algemene titel overgaan op het
bureau. In de toelichting op het
artikellid wordt gezegd dat de aan
het bureau toe te schrijven roerende
zaken om niet worden overgedragen.
Deze uitlating zou, zo meent de
Raad, de indruk kunnen wekken dat
de onroerende zaken niet om niet
worden overgedragen. De toelichting
ware op dit punt te verduidelijken.

4. De uitzondering opgenomen in
artikel II, onder B, tweede lid,
beperkt zich tot vermogensrechte–
lijke verplichtingen.

2. Het voorstel van de Raad de
artikelen 2 en 3 van het ontwerp–
Besluit Nederlands bureau brand–
weerexamens over te brengen naar
het wetsvoorstel heb ik niet overge–
nomen. In het wetsvoorstel is in
artikel 15a, derde en vierde lid, reeds
de omvang van het bestuur bepaald
en geregeld dat de Minister van
Binnenlandse Zaken de leden
daarvan benoemd. In tegenstelling
tot deze twee onderwerpen acht ik
de overige aspecten met betrekking
tot de samenstelling van het bestuur
en de termijn waarvoor de leden
worden benoemd of herbenoemd,
niet van een dusdanig gewicht dat zij
in het wetsvoorstel zouden moeten
worden neergelegd. De reeds door
mij in paragraaf 2, onder c, van de
memorie van toelichting gegeven
indicatie omtrent de samenstelling
acht ik in casu voldoende.

3. Aan het Nederlands bureau
brandweerexamens worden büjkens
de toelichting bij artikel II, onder B,
eerste lid, roerende zaken om niet
overgedragen. Over onroerende
zaken wordt in dit verband niet
gesproken omdat er niet dergelijke
zaken zijn die voor overdracht om
niet in aanmerking komen. Het pand
waarin het Bureau Brandweer–
examens, de voorloper van het eerst–
genoemde bureau, thans gehuisvest
is namelijk geen eigendom van de
Staat, maar wordt door haar
gehuurd. De toelichting heb Ik op dit
punt, conform het verzoek van de
Raad, verduidelijkt.

4. Het voorstel van de Raad om
artikel II, onder B, tweede lid, om na
de woorden «vermogensrechtelijke
verplichtingen» in te voegen «en
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De Raad acht het niet ondenkbaar
dat de staat vermogensrechtelijke
vorderingen zou bezitten ten aanzien
van personeelsleden wier dienst–
verband voor het tijdstip van
overgang is geëindigd.

Het ligt niet in de rede dat deze
vorderingen zouden overgaan op het
bureau. De Raad geeft daarom in
overweging ook dergelijke rechten
van de staat in de uitzondering te
begrijpen, en de aangehaalde
bepaling in die zin aan te vullen.

5. Ingevolge artikel II, onder D,
tweede lid, zal het personeelslid
«zonder wijziging van de aard van
zijn aanstelling» in dienst van het
bureau een functie gaan vervullen.
De Raad merkt op dat het perso–
neelslid op de overgangsdatum van
rijksambtenaar ambtenaar in dienst
van het bureau wordt. In zoverre
wordt, naar het de Raad voorkomt,
de aard van zijn aanstelling
gewijzigd. De Raad adviseert het
tweede lid te verduidelijken dan wel
in de toelichting nader op de
betekems van de bepaling in te gaan.

6. De memorie van toelichting,
paragraaf 2, onder e, vermeldt dat
uit artikel II, onder D, voortvloeit dat
voor het personeel geen wijziging in
de bestaande arbeidsvoorwaarden
zal optreden. Dit strookt niet geheel
met artikel II, onder D, vierde en
vijfde lid. De memorie van
toelichting ware met de evenge–
noemde artikelonderdelen in
overeenstemming te brengen.

7. Het standpunt van de
Bijzondere Commissie van Overleg
van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken ware in de memorie van
toelichting te vermelden.

8. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

vorderingen» heb ik overgenomen. Ik
heb deze woorden dan ook in dat
artikelonderdeel verwerkt.

5. Ingevolge artikel II, onder D,
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. Naar
aanleiding van het advies van de
Raad ter zake heb ik in de toelichting
bij genoemd artikellid een verduide–
lijking opgenomen.

6. Conform de opmerking van de
Raad zijn paragraaf 2, onder e, van
de memorie van toelichting en de
toelichting bij artikel II, onder D,
vierde en vijfde lid, op elkaar
afgestemd.

7. Van het standpunt van de
Bijzondere Commissie van Overleg
van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken is in de memorie van
toelichting meldmg gedaan.

8. Met de redactionele opmer–
kingen van de Raad stem ik in. Ik heb
deze dan ook verwerkt in het
wetsvoorstel en de memorie van
toelichting, met uitzondering van de
kanttekening, gemaakt onder het
elfde gedachtenstreepje. Indien in
paragraaf 2, eerste alinea, van de
memorie van toelichting na «In dit
wetsvoorstel zijn» het woord
«voorts» zou worden geplaatst, zou
de indruk worden gewekt dat reeds
eerder op de concrete inhoud van
het wetsvoorstel is ingegaan. Dat is
niet het geval. In paragraaf 1 zijn
slechts de achtergronden van de
totstandkoming van het wetsvoorstel
geschetst.
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De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat aan het
vorenstaande aandacht zal zijn
geschonken.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Schoten

Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
no. W04.92.0649 van de Raad
van State van 10 februari 1993

- In artikel II, onder A, onderdeel
d, ware «binnen de formatie van het
Bureau Brandweerexamens» te
wijzigen in: bij het bureau brand–
weerexamens van de directie
brandweer.

- In artikel II, onder B, tweede lid,
ware «beëindigd» te wijzigen in:
geëindigd.

- In artikel II, onder C, eerste lid,
ware «artikel 15a, tweede lid» te
wijzigen in: artikel 15a, tweede lid,
van de Brandweerwet 1985.

- In artikel II, onder D, derde lid,
ware na «Voor zover» toe te voegen:
op de overgangsdatum.

- In artikel II, onder D, zevende
lid, ware «hem» te wijzigen in: Onze
Minister.

- De slotzin van artikel II, onder D,
achtste lid, ware in overeen–
stemming te brengen met het slot
van het elfde lid van het artikel.

- In artikel II, onder D, elfde lid,
ware «aanstelling» te wijzigen in: een
functie.

- Ten aanzien van artikel II, onder
D, twaalfde lid, ware aanwijzing 163
van de Aanwijzingen voor de regel–
geving (Ar) in acht te nemen.

- In de memorie van toelichting,
paragraaf 1, derde alinea, ware
«(Kamerstukken II 1992/93, 22009,
nr. 3)» te wijzigen in: (Kamerstukken
II 1991/92, 22009, nr. 3).

- In de memorie van toelichting,
paragraaf 1, ware aan het slot van de
eerste alinea op bladzijde 2
«indentiek aan het» te vervangen
door: identiek aan dat van het.

- In de memorie van toelichting,
paragraaf 2, eerste alinea, ware na
«In dit wetsvoorstel zijn» toe te
voegen: voorts.

Tot slot heb ik van deze
gelegenheid gebruik gemaakt om
ingevolge de met ingang van 1
januari 1993 mwerkmggetreden
Aanwijzmgen voor de regelgeving de
dereguleringsparagraaf te laten
vervallen.

Ik moge U verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
wet en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te zenden.

De Ministervan Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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- In de memorie van toelichting,
paragraaf 2, eerste alinea, ware gelet
op aanwijzing 219, onder 1, Ar na «1
juli 1992» toe te voegen: (ARD-V
3-3).

- In de memorie van toelichting,
paragraaf 2, derde alinea, ware «,
genoemd in het negende lid van
artikel 15a, van de Brandweerwet
1985» te wijzigen in: , genoemd in
het elfde lid van artikel 15a van de
Brandweerwet 1985.

- In de memorie van toelichting,
paragraaf 2, onder g, eerste alinea,
ware gelet op aanwijzing 218, onder
2, juncto aanwijzing 79, onder 1, Ar
na «Wel is in» toe te voegen: artikel
15, derde lid, van.

- In de toelichting bij artikel 15a,
negende lid, ware «roerende
goederen» te wijzigen in: roerende
zaken.

- Aanwijzing 86 Ar ware steeds in
acht te nemen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 066, A


