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Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
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Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag dat over het
wetsvoorstel is uitgebracht. Ik hoop met de beantwoording van de
vragen van deze fracties een bijdrage te leveren aan de spoedige
voortgang van het wetsvoorstel.

a. Taak

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af of de toenemende
ontwikkelingen op het terrein van de chemie een grotere uitbreiding van
de examenvragen en praktijkopdrachten tot gevolg zal hebben en of
hieraan consequenties voor de examengelden verbonden zijn. In
antwoord op deze vragen merk ik op dat de les– en leerstof en daarmee
de examenvragen regelmatig worden aangepast aan de ontwikkelingen in
het betreffende vakgebied. Bij de opzet van de modulaire structuur van
het brandweeronderwijs en de bepaling van de hoogte van de examen–
gelden is en wordt daarmee rekening gehouden.

Overigens zij vermeld dat al naar gelang de maatschappelijke ontwik–
kelingen in overleg tussen het Rijk en de betrokken organisaties naast de
verplichte modulen bepaalde keuze-modulen kunnen worden ontworpen
die specifiek gericht zijn op het uitoefenen van bepaalde functies. Zo
bestaan thans bijvoorbeeld de keuze-modulen tankincidenten en
verkenner gevaarlijke stoffen. Het is zeer goed denkbaar dat het aantal
keuze-modulen voor de verschillende opleidingsniveaus in de toekomst
een verdere uitbreiding ondervindt als gevolg van toenemende industriële
activiteiten. Deze specifieke modulen kunnen worden afgesloten met een
rijksexamen. Voor het afleggen van een dergelijk examen is uiteraard
examengeld verschuldigd.

b. Organisatievorm

De leden van de SGP-fractie stelden de vraag of in het onderhavige
geval een verdergaande vorm van verzelfstandiging, te weten privati–
sering, niet mogelijk is in plaats van de instelling van een zelfstandig
bestuursorgaan. Zij vroegen zich tevens af in hoeverre bij privatisering
een aanwijzingsbevoegdheid van de minister mogelijk en wenselijk is.
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In de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel heb ik uiteengezet
dat de Minister van Bmnenlandse Zaken naast de gemeenten en de
regionale brandweren verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van
de brandweeropleidingen. Bovendien is de minister verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de examinering. Beide verantwoordelijkheden zijn onlos–
makelijk verbonden met de verantwoordelijkheid die de Minister van
Binnenlandse Zaken naast de gemeenten en de regionale brandweren
voor de kwaliteit van de brandweerzorg en de rampenbestrijding heeft.
De kwaliteit daarvan wordt immers in sterke mate bepaald door de
kwaliteit van de opleidingen en de examinering daarvan. De verantwoor–
delijkheid voor de examinering kan om die reden niet ophouden te
bestaan op het moment dat een nieuw instituut als het Nederlands
bureau brandweerexamens tot taak heeft zorg te dragen voor de ontwik–
keling van examenvragen en –opdrachten en een goede uitvoering,
organisatie en afneming van rijksexamens. Privatisering van de uitvoe–
ringsaspecten van brandweerexamens stuit daarom in het licht van de
nota «Functioneel bestuur; waarom en hoe?» op bezwaren. Overigens
zou, indien in casu voor privatisering zou zijn geopteerd, aan de minister
geen bevoegdheid kunnen worden toegekend om algemene aanwijzingen
te geven. Toekenning van een dergelijke bevoegdheid zou niet
verenigbaar zijn met het overhevelen naar of overlaten aan het particulier
initiatief van bepaalde taken met beëindiging van overheidsbemoeienis.

c. De bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken

De leden van de VVD-fractie waren niet overtuigd van de noodzaak van
de in het wetsvoorstel aan de Minister van Binnenlandse Zaken gegeven
bevoegdheden. Ook de leden van de SGP-fractie stelden vraagtekens bij
het belang van de aanwijzingsbevoegdheid van de minister.

De minister blijft ook na de oprichting van het Nederlands bureau
brandweerexamens verantwoordelijkheid behouden voor de kwaliteit van
brandweeropleidingen die met een rijksexamen worden afgesloten en de
examinering van die opleidingen. De consequentie hiervan is dat de
minister op strategisch niveau over bepaalde bevoegdheden dient te
beschikken om hem in staat te stellen deze verantwoordelijkheid te
kunnen blijven dragen. Dit heeft ertoe geleid dat in het wetsvoorstel aan
de minister drie toezichtsinstrumenten zijn gegeven, namelijk de
bevoegdheid tot het vragen van inlichtingen en het geven van algemene
aanwijzingen alsmede het recht tot goedkeuring van de begroting en de
rekening en verantwoording. Voor de overwegingen die hieraan ten
grondslag liggen en de reikwijdte van deze instrumenten zij verwezen
naar de memorie van toelichting op het wetsvoorstel. Bovendien voeg ik
daaraan toe voor zover het de inlichtingenbevoegdheid betreft dat deze
bevoegdheid tevens van belang is om voldoende kennis van het reilen en
zeilen van het bureau te hebben om te kunnen bepalen of al dan niet van
de twee andere bevoegdheden gebruik zal moeten worden gemaakt.
Voor wat betreft de aanwijzingsbevoegdheid merk ik nog op dat deze
uiteraard slechts zal worden gebruikt wanneer het bestuur zijn taken niet
naar behoren vervult of voornemens heeft die daartoe zullen kunnen
leiden. Deze bevoegdheid is uitdrukkelijk bedoeld als ultimum remedium.

Naast deze drie toezichtsinstrumenten heeft de minister sinds
september 1992 de mogelijkheid om door middel van rijksgecommit–
teerden controle te laten uitvoeren op het verloop van een examen. De
leden van de VVD-fractie vroegen in dit verband hoe vaak deze functio–
narissen gebruik maken van het instrument van controle, of bij een
controle reeds een onrechtmatig verloop is geconstateerd en of het al is
voorgekomen of een examen als gevolg van een controle ongeldig is
verklaard. In antwoord hierop merk ik het volgende op. In het afgelopen
examenjaar zijn zes schriftelijke module-examens en vierentwintig
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praktijkexamens door een rijksgecommitteerde bezocht. Hierbij zijn geen
onrechtmatigheden geconstateerd die aanleiding vormden een examen
ongeldig te verklaren. Wel zijn bij een beperkt aantal examens suggesties
tot verbetering van de afneming van die examens gedaan.

d. Personeel

Het «op afstand» plaatsen van de uitvoering van de examenactiviteiten
op het terrein van de brandweer zal - dit in antwoord op een vraag van
de leden van de SGP-fractie - voor het personeel dat aangesteld wordt
bij het Nederlands bureau brandweerexamens geen verdergaande
reorganisatie tot gevolg hebben. Dit bureau zal op vergelijkbare wijze
gaan functioneren als zijn voorloper, het Bureau Brandweerexamens.

De leden van de WD-fractie vroegen zich af hoeveel personeelsleden
bij de overgang naar het nieuwe bureau zijn betrokken. Het betreft hier
dertien personen.

e. Financiën

De leden van de PvdA-fractie hebben een aantal vragen gesteld met
betrekking tot de inkomsten van het Nederlands bureau brandweer–
examens, in het bijzonder ten aanzien van de verhoging van de examen–
gelden. Ook de SGP-fractie had een vraag op financieel terrein.
Hieronder zal ik op deze vragen ingaan.

Zoals ik in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel heb gesteld
betekent de verzelfstandiging van het Bureau Brandweerexamens dat het
nieuwe bureau ook financieel zelfstandig zal moeten functioneren. Dit
impliceert dat in de uiteindelijke situatie de kosten van de examinering
geheel (dat wil zeggen niet uitsluitend de directe examenkosten, maar
eveneens de personele en materiële kosten) dienen te worden gedekt
door de opbrengsten uit de examengelden. Berekening heeft geleerd dat
dit zou moeten leiden tot een verhoging van de examengelden van
ongeveer 150 procent ten opzichte van de huidige situatie. Ik ben mij
ervan bewust dat dit een forse verhoging is, maar ook een alleszins
redelijke verhoging. Immers de examengelden zijn in de afgelopen jaren
structureel laag geweest. Laag in vergelijking met examengelden voor
vergelijkbare opleidingen en laag in vergelijking met de kosten die
verbonden zijn aan de examinering. Doordat vóór 1992 geen stapsgwijze
aanpassing van de examengelden aan de toenemende examenkosten
heeft plaatsgevonden is de verhouding tussen inkomsten en uitgaven
met betrekking tot de brandweerexaminering steeds minder evenwichtig
geworden. Daarnaast hadden mij de laatste jaren herhaaldelijk geluiden
bereikt dat de vergoedingen van de examinatoren te laag waren. Om te
voorkomen dat dit in de toekomst zou leiden tot een afnemende
bereidheid van examinatoren om tijdens een examen op te treden, heb ik
bevorderd dat met ingang van 1 september 1992 de vergoedingen zijn
verhoogd. Voor de hoogte van deze vergoedingen zij verwezen naar het
Vergoedingenbesluit brandweerexamens. Het een en ander heeft tot een
niet geringe verhoging van de examenkosten geleid.

Overigens zal door de bundeling van alle activiteiten op het terrein van
de examenontwikkeling en –organisatie een zekere efficiency-winst
worden behaald.

Omdat ik mij kon voorstellen dat het in een keer verhogen van het
examengeld tot het uiteindelijke bedrag tot problemen zou leiden bij de
werkgevers, heb ik in overleg met betrokkenen besloten de verhoging
vanaf 1992 gefaseerd, dat wil zeggen in een tijdsbestek van vier jaar, te
laten plaatsvinden.

Momenteel verkrijgt het Bureau Brandweerexamens geen andere
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baten dan de examengelden. De inkomsten van het nieuwe bureau
kunnen echter ook bestaan uit inkomsten die niet rechtstreeks voort–
vloeien uit de uitvoering van haar wettelijke takenpakket, zoals de
verkoop van examenhandleidingen. Daarnaast ligt het in de bedoeling
dat het bureau voor het afgeven van vrijstellingen kosten kan doorbere–
kenen. In het afgelopen jaar dat het Bureau Brandweerexamens heeft
gefunctioneerd, heeft het veel tijd besteed aan het verwerken en het
afgeven van deze bewijzen. Ik acht het daarom redelijk dat het bureau de
gemaakte administratiekosten bij de begunstigde derde in rekening kan
brengen. Bij nota van wijziging wordt dit mogelijk gemaakt door in artikel
I, onder B, in het negende lid van artikel 15a van dit wetsvoorstel de
woorden «ontvangen examengelden» te vervangen door: de kosten die
het voor de uitvoering van de taken, bedoeld in het tweede lid, bij derden
in rekening brengt.

Tot slot merk ik in antwoord op een vraag van de PvdA-fractie op dat
niet exact aan te geven is hoeveel examenkandidaten in 1992 afkomstig
waren uit bedrijfsbrandweren. De reden hiervoor is dat alle personen die
bij het opleidingsinstituut van een regionale brandweer een opleidmg
hebben gevolgd, over het algemeen tegelijkertijd worden aangemeld
voor een examen ter afronding van die opleiding. Hierbij wordt niet
afzonderlijk aangegeven of deze kandidaten werkzaam zijn bij een
overheids– of een bedrijfsbrandweer. Als gevolg hiervan is de omvang
van inkomsten uit examengelden betaald door de werkgevers van
bedrijfsbrandweren op het totaal van inkomsten uit examens niet bekend.
Vermoed wordt dat het bestanddeel aan inkomsten uit examens van
bedrijfsbrandweerkandidaten ongeveer veertig procent is. De
verwachting is dat dit percentage in 1996 iets zal toenemen, omdat
bedrijfsbrandweren worden gestimuleerd een brandweeropleiding met
een rijksexamen af te sluiten.

f. Rechtsbescherming en openbaarheid

De leden van de VVD-fractie drongen erop aan op korte termijn de
rechtsbescherming van kandidaten tegen een onjuiste waardering van
het examenwerk in het Algemeen brandweerexamenreglement te
waarborgen. Ik streef ernaar bij de eerstvolgende wijziging van dit
reglement die noodzakelijk is met het oog de oprichting van het bureau,
daarin een regeling ter zake op te nemen.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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