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De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbe–
reidend onderzoek van dit wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van
haar bevindingen met betrekking tot dit wetsvoorstel.

Onder het voorbehoud dat de regering tijdig zal hebben geantwoord,
acht de commissie de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel
voldoende voorbereid.

' Samenstelling:
Leden: Stoffelen (PvdA), Mateman (CDA),
Niessen (PvdA), V A M van der Burg
(CDA), voorzitter, Wiebenga (VVD), Van der
Heijden (CDA), Franssen (VVD), ondervoor–
zitter. Willems (GroenLinks), Kohnstamm
(D66), De Cloe (PvdA), J. T van den Berg
(SGP), Koetje (CDA), Van Otterloo (PvdA),
Scheltema de Nie (D66), Schoots (PvdA),
Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA),
Bijleveld-Schouten (CDA), Hillen (CDA),
Leers (CDA), Van der Hoeven (CDA), Van
Heemst (PvdA) en Verbugt (VVD)
Plv leden: Achttienribbe Buijs (PvdA),
Tegelaar-Boonacker (CDA), M M van der
Burg (PvdA), Soutendijk-van Appeldoorn
(CDA), Korthals (VVD), Krajenbrïnk (CDA),
Jorritsma Lebbink (VVD), Lankhorst
(GroenLinks), Ybema (D66), Apostolou
(PvdA), Schutte (GPV), Frissen (CDA), Van
Nieuwenhoven (PvdA), Versnel Schmitz
(D66), Van Rijn-Vellekoop (PvdA), Leerling
(RPF), Castricum (PvdA), De Hoop Scheffer
(CDA), G de Jong (CDA), Hermes (CDA),
Koffeman (CDA), Jurgens (PvdA) en Van Erp
(VVD)

1. Algemeen

De leden behorende tot de PvdA-fractie hadden met belangstelling
kennis genomen van het bovengenoemde wetsvoorstel.

De leden van de VVD-fractie hadden eveneens met belangstellmg
kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij constateerden dat het
wetsvoorstel de oprichting van een nieuw bureau behelst: het Neder–
lands bureau brandweerexamens. Ten aanzien van de oprichting van zo'n
bureau stonden deze leden positief. Zij benadrukten dat het inderdaad
past in het kader van de grote efficiency operatie om uitvoering van
beleid op deelgebieden «af te stoten», waardoor de overheid - met name
het Ministerie van Binnenlandse Zaken - zich zou kunnen concentreren
op de kerntaken.

De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorstel van wet tot oprichting van het Nederlands
bureau brandweerexamens in verband met het voornemen tot verzelf–
standiging van (een deel van) de taken inzake de examens van de brand–
weeropleidingen. Deze leden spraken hun waardering uit voor de voort–
gaande bezinning op de kerntaken van de overheid, in casu van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij stelden enkele vragen naar
aanleiding van het onderhavige wetsvoorstel.
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2. Hoofdlijnen van de regeling

a. Taak

Met betrekking tot de in de memorie van toelichting genoemde
produktie van examenvragen kwam bij de leden van de PvdA-fractie de
vraag op of in de toekomst een grotere uitbreiding van de examenvragen
c.q. praktijkopdrachten te verwachten is, gezien de steeds meer
complexe chemie-ontwikkelingen. Zou dit ook nadere consequenties voor
de hoogte van de examengelden kunnen hebben?

b. Organisatievorm

De leden van de VVD-fractie onderschreven de taak die de overheid
heeft om de kwaliteit van de brandweerorganisatie en de kwaliteit van de
brandweeropleidingen op niveau te houden.

Deze leden concludeerden dat een zelfstandig bestuursorgaan een
aangewezen vorm is om aan het bureau gestalte te geven. In deze
konden zij de redenering van de regering geheel delen.

De leden van de SGP-fractie vroegen of een verdergaande vorm van
verzelfstandiging (privatisering) niet mogelijk is in plaats van de instelling
van een zelfstandig bestuursorgaan. In hoeverre blijft in dat geval een
aanwijzingsbevoegdheid voor de minister mogelijk en wenselijk?

c. De bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken

Ten aanzien van de bevoegdheden van de minister rezen bij de leden
van de WD-fractie een aantal vragen. Wanneer deze bevoegdheden
gelezen worden in het licht van een zekere verzelfstandiging, waren de
leden niet overtuigd dat de minister dergelijke, toch vrij verregaande
bevoegdheden behoudt. Deze leden namen met name op het gebied van
de controle van de examinering en de andere toezichtsinstrumenten een
centralistische tendens waar. Ten aanzien van de controle door de rijks–
gecommiteerden vroegen deze leden hoe vaak deze de controle
uitvoeren, en of bij de controles al eens een onrechtmatig verloop gecon–
stateerd is. Is op basis van die controle door de rijksgecommiteerden al
eens een examen ongeldig verklaard? De leden van de VVD-fractie
benadrukten dat deze bevoegdheid met terughoudendheid en met grote
zorgvuldigheid gebruikt dient te worden.

Ten aanzien van de andere toezichtsinstrumenten vroegen deze leden
aan welke inlichtingen de minister dacht bij het opstellen van het voorge–
stelde artikel 15a, zesde lid. Zij meenden dat dit artikel nogal ruim gefor–
muleerd was, een soort vangnet. Het financieel beheer van het bureau,
zo meenden de leden was compleet in handen van de minister. Deze
leden waren voorts van mening dat de aanwijzingsbevoegdheid de totale
controle completeerde. De minister behoudt op deze manier op alle
punten de touwtjes in handen. Welke gevallen heeft de minister in
gedachten «waarin de uitoefening van de andere hem toegekende
bevoegdheden niet toereikend is»? Ook hier, zo concludeerden de leden
was een vangnet gebouwd die centralistisch aandoet

De leden van de SGP-fractie hadden geconstateerd dat een aantal
maatregelen zijn getroffen om de controle van de minister te blijven
waarborgen, namelijk een inlichtingenverplichting en een aanwijzingsbe–
voegdheid. Zij vroegen of deze aanwijzingsbevoegdheid wel nodig is,
gelet op het feit dat het afgeven zelf van de diploma's onder volledige
ministeriële verantwoordelijkheid blijft.
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d. Personeel

Tot slot wilden de genoemde leden weten of de efficiency-operatie
voor het opnieuw bij het bureau aan te stellen personeel reorganisatie–
effecten kan hebben.

De leden van de VVD-fractie vroegen de minister aan te geven om
hoeveel personen het betreft bij de overgang naar het bureau.

e. Financiën

Naar aanleiding van het gestelde in de memorie van toelichting waarin
het belang van concentratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
op kerntaken in het kader van de grote efficiency-operatie wordt aange–
geven vroegen de leden van de PvdA-fractie, in hoeverre de verzelfstan–
diging van het examenbureau een relatie heeft met de zo forse verhoging
van de examenkosten. Deze leden wilden er in dit verband op wijzen dat
de totale kosten voor brandweerexamens stijgen van f 1,2 mln. tot f 3,1
mln. in de periode van 1992-1996. De brandweerkorpsen moeten dit
opbrengen door middel van het betalen van sterk verhoogde examen–
gelden. De fractieleden vroegen zich af of de stijging met 1,9 mln. van
de budgetten van de brandweerkorpsen, door de gemeenten gedragen
kunnen worden (artikel 1, punt B en artikel 15a, lid 9).

Bovengenoemde leden wilden nader terugkomen op het
efficiency-aspect. Zij deelden het standpunt dat een zwaarwegend punt
gemaakt wordt van het toezicht op centraal niveau van de minister op de
kwaliteit van de opleidingen. Deze leden vroegen evenwel wat de
efficiency-winst nu is, daar waar de kwaliteit van de brandweeroplei–
dingen in de toekomst op centraal niveau gegarandeerd wordt. Deze
leden wilden graag geïnformeerd worden over de huidige omvang van
het bestanddeel van de inkomsten voor het zelfstandige examenbureau
dat niet voortkomt uit examengelden; welke garantie is er voor deze
inkomsten en hoe verhoudt deze situatie zich tot de bestaande situatie?

De PvdA-leden vroegen wat de reden is voor de verhoging van de
vergoeding aan de examencommissieleden. Zij wilden weten hoe hoog
deze vergoeding is. Tevens vroegen zij zich af hoe groot het bestanddeel
aan inkomsten uit examens is uit particuliere bedrijfsbrandweerkorpsen
in 1992 en in 1996.

De leden van de SGP-fractie vroegen of de verwachting gewettigd is
dat het verzelfstandigde bureau efficiënter, ook in de zin van goedkoper,
zal werken.

f. Rechtsbescherming en openbaarheid

Ten aanzien van de rechtsbescherming wilden de leden van de
VVD-fractie het belang van een rechtsbescherming tegen een onjuiste
waardering van het examenwerk benadrukken. Deze leden vroegen
wanneer het Algemeen brandweerexamenreglement op dit punt
gewijzigd zal worden. Deze leden waren van mening dat dit op korte
termijn gerealiseerd zou moeten worden, temeer daar artikel 5 onderdeel
m, Wet AROB geen beroep doet openstaan tegen een besluit van het
bestuur van het bureau.

De voorzitter van de commissie,
V. A. M. van der Burg

De waarnemend griffier van de commissie,
Pe
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