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Gaarne spreek ik mijn waardering uit voor de spoed, die u heeft
betracht bij het uitbrengen van het voorlopig verslag met betrekking tot
het voorstel van wet betreffende de instelling van een zelfstandig
bestuursorgaan, belast met de materiële en immateriële opvang van
asielzoekers. Deze voortvarende aanpak van uw Kamer maakt het in
principe mogelijk– uiteraard wil ik niet op uw inhoudelijk oordeel
vooruitlopen - de wet per 1 juli a.s. in werking te laten treden.

In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie inzake
definiëring van de term asielzoeker merk ik op, dat onder een asielzoeker
wordt verstaan: een vreemdeling, die verzoekt om toelating als vluch–
teling tot Nederland. Deze omschrijving sluit goed aan bij het spraakge–
bruik. Voor het goed functioneren van deze wet is een begripsbepaling
terzake niet noodzakelijk en het is van belang op te merken, dat deze wet
geen door straffen te handhaven bepalingen bevat. Conclusie is geweest,
dat wettelijke definiëring eerder zou kunnen leiden tot het ontstaan van
problemen dan tot oplossing daarvan.

De oprichting van een tweetal aanmeldcentra in de nabijheid van de
Duitse en Belgische grens voor de eerste registratie van asielzoekers heeft
geen gevolgen voor de werking van het onderhavige wetsvoorstel. Deze
twee centra vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de Minister
van Justitie en niet onder hette vormen Zelfstandig Bestuursorgaan
(ZBO). Voor de in de wet neergelegde taakomschrijving van het ZBO
inzake de centrale opvang van asielzoekers heeft de introductie van de
aanmeldcentra geen consequenties, omdat daarin geen opvang wordt
geboden.

Naar aanleiding van de vraag naar de gevolgen van de wijziging van de
instroom van asielzoekers ten opzichte van het in de Miljoenennota 1994
genoemde aantal van 25.000 asielzoekers kan ik meedelen, dat besluiten
zullen worden genomen in het kader van de Voorjaarsnota. Momenteel
vindt interdepartementaal overleg plaats over actualisering van de
ramingen. Besluitvorming naar aanleiding van de Kaderbrief heeft niet
plaatsgevonden, omdat er behoefte was aan instroomgegevens over
meerdere maanden.
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In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie naar de
onderbouwing van de op verschillende plaatsen in de stukken genoemde
kosten in relatie tot de op te vangen asielzoekers, merk ik het volgende op.

Het in de memorie van antwoord, blz. 3 - ik neem aan dat daarop wordt
gedoeld in plaats van de genoemde blz. 3 van de memorie van toelichting
- genoemde bedrag van ca. 860 miljoen, gebaseerd op een instroom van
35 000 asielzoekers is exclusief de kosten van de decentrale ROA (de
opvang van asielzoekers door gemeentebesturen in zgn. ROA-woningen).
In de nota aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het eindverslag
worden op blz. 11 de directe kosten van WVC, Justitie en Binnenlandse
Zaken vermeld, uitgaande van een instroom van 25 000 asielzoekers. De
kosten van WVC daarin zijn ca. 685 miljoen en dat is inclusief de kosten
voor de hiervoor genoemde decentrale opvang.

Door de leden van de CDA-fractie wordt in de nota naar aanleiding van
het eindverslag een discrepantie gesignaleerd tussen de beschikbare
intake-capaciteit voor 35 000 asielzoekers en de te verwachten hogere
instroom van 50 000 of meer in 1994. Het gesignaleerde probleem hangt
niet zozeer samen met de WVC-capaciteit, maar met de beschikbaarheid
van Justitie-medewerkers voor de intake en de daarmee samenhangende
gemiddelde behandeltijd van een asielverzoek. Die gemiddelde
behandeltijd heeft vervolgens weer effect op de benodigde centrale
opvangcapaciteit. De reeds genoemde aanmeldcentra en uitbreiding van
de Justitie-capaciteit moeten er toe leiden dat de in de nota naar
aanleiding van het eindverslag genoemde gemiddelde behandeltermijn
van 7 maanden niet wordt overschreden. Overigens wordt nu vooralsnog
uitgegaan van een raming van de uitstroom in 1994 van 55 000.

De vraag naar het aantal vrijwilligers dat betrokken is bij de opvang van
asielzoekers, kan ik niet met exacte cijfers beantwoorden. Vaststaat dat het
om een aanzienlijke groep gaat. Uit een inventarisatie die de Centrale
Opvang Asielzoekers in oktober 1993 heeft gemaakt bij alle opvangcentra,
bleek dat er zo'n 2 000 a 2 500 vrijwilligers actief zijn. De vrijwilligers zijn
actief op terreinen als bibliotheekvoorzieningen, sportactiviteiten,
Nederlandse taallessen, kledingwinkeltjes en dergeiijke. Behalve
vrijwilligers die min of meer structureel hun bijdrage in de centra leveren,
worden door de buurtbewoners vaak spontaan acties opgezet ten
behoeve van de asielzoekers (fietsen– en kledinginzamelingsacties
bijvoorbeeld).

Bij de Vereniging voor VluchtelingenWerk zijn nog eens zo'n 7 000
vrijwilligers werkzaam, die onder andere actief zijn bij de maatschappe–
lijke begeleiding van asielzoekers in de decentrale opvang.

In antwoord op de vraag naar de motivering van de stellingname in de
memorie van toelichting, dat een groter deel van de asielzoekers zicht
heeft op langdurig verblijf of een status en welke gevolgen dat heeft voor
de inburgeringsactiviteiten het volgende.

De regering voert een restrictief toelatingsbeleid. Dit beleid is niet
gewijzigd. Echter de samenstelling van de instroom is momenteel zodanig
dat een groot deel van de asielzoekers daadwerkelijk in aanmerking komt
voor een (voorwaardelijke) verblijfsstatus. Dit hogere percentage wordt
voor een belangrijk gedeelte veroorzaakt door de grote toestroom uit
voormalig Joegoslavië.

Het opvangmodel gaat er vanuit dat asielzoekers die als niet-kennelijk
ongegrond worden aangemerkt (en dat is momenteel veruit de grootste
groep) na circa 30 dagen verblijf in het Onderzoeks– en Opvangcentrum
(OC), doorstromen naar het Asielzoekerscentrum (AZC). In het AZC wordt
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de asielzoekers activiteiten aangeboden, gericht op kennismaking met de
Nederlandse samenleving. Uit de samenstelling van de instroom volgt
dus dat het merendeel van de asielzoekers dit aanbod krijgt.

In reactie op de opmerking dat de termen Centraal Orgaan opvang
asielzoekers en ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) door elkaar heen zijn
gebruikt merk ik het volgende op. Het middels onderhavig wetsvoorstel in
te stellen Centraal Orgaan opvang asielzoekers is een zelfstandig
bestuursorgaan. De aanduiding zelfstandig bestuursorgaan heeft
betrekking op de bestuurlijke vormgeving als gevolg van de verzelfstan–
diging. De naam Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft betrekking op
de inhoudelijke lading van het orgaan. Na inwerkingtreding van de wet zal
in overeenstemming met de wettelijke naamgeving niet langer over het
algemene begrip ZBO kunnen worden gesproken maar over het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers.

In antwoord op de vraag naar de wettelijke fundering van het
Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers (of:«de faciliteitenregeling») kan ik
u meedelen dat deze wordt gebaseerd op artikel 4 van het wetsvoorstel.
Het Bekostigingsbesluit centraal orgaan opvang asielzoekers wordt
gebaseerd op artikel 17 van het wetsvoorstel. Naar aanleiding van het
amendement van de leden van de Tweede Kamer, de heren Middel en
Esselink is in artikel 17 van het wetsvoorstel een tweede lid toegevoegd
dat bepaalt dat het bekostigingsbesluit, inclusief de daarop gebaseerde
groenlicht-procedure aan beide Kamers der Staten-Generaal wordt
voorgelegd, alvorens het besluit aan de Raad van State wordt voorge–
dragen.

In de Nota naar aanleiding van het Eindverslag van de Tweede Kamer
had ik het ter kennis brengen van beide algemene maatregelen van
bestuur aan het parlement, dus ook wat betreft het Faciliteitenbesluit
reeds toegezegd. De tekst van beide algemene maatregelen van bestuur
wordt dus aan het parlement voorgelegd.

De vraag of naast de faciliteitenregeling ook de Bijdrageregeling opvang
verblijfsgerechtigden (BOV), voortvloeiende uit het Besluit subsidiëring en
stimulering voorzieningen van maatschappelijk en sociaal-cultureel
welzijn blijft bestaan, kan bevestigend worden beantwoord. De faciliteiten–
regeling maakt het doen van specifieke uitkeringen door het orgaan aan
gemeenten met een opvangcentrum mogelijk. De BOV is een
stimuleringsbijdrage aan gemeenten voor de opvang en inburgering van
verblijfsgerechtigden.

Het antwoord op de vraag naar de rechtspositie van een personeelslid,
dat ondanks het ongegrond verklaren van een bezwaarschrifttoch niet
naar het ZBO wenst over te gaan, luidt als volgt.

Voor de overgang van het personeel naar het ministerie (gedetacheerd
bij de ISOA) naar het ZBO is in de wet geregeld dat het personeelslid een
functie krijgt aangeboden bij het ZBO die zoveel mogelijk overeenkomt
met de functie die hij'/zij het laatst vervulde bij de ISOA en dat de
arbeidsvoorwaarden bij hetZBO in het algemeen niet ongunstiger zijn
dan bij het ministerie.

Het personeelslid kan bezwaar maken tegen zijn overgang bij de
bezwarencommissie. De commissie adviseert de minister en neemt in dit
advies mee of aan de uitgangspunten van de wet is voldaan. Dus ook of
aan betrokkene een passende functie is aangeboden. De minister neemt
uiteindelijk de beslissing. Verklaart de minister het bezwaar van het
personeelslid ongegrond en geeft betrokkene desondanks aan niet overte
willen gaan, dan ontstaat de volgende situatie.
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De uitvoeringstaken zijn door het ministerie overgedragen naar het
ZBO. Het personeelslid wenst bij het ministerie te blijven, terwijl de
functie is opgeheven en elders geen passende functie is. Voor het
personeelsiid gelden de normale regels van het ambtenarenrecht en het
ARAR. Het betrokken personeelslid komt in principe in aanmerking voor
een reorganisatieontslag, al of niet na mogelijk herplaatsingsonderzoek.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de WD-fractie of en zo
ja hoeveel ZBO's onder het Ministerie van WVC ressorteren verwijs ik naar
het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en de Wno. In bijlage L van
dat besluit zijn de onder mijn ministerie vallende bestuursorganen
genoemd. Het betreft 25 instellingen, waaronder de fondsen op het terrein
van de Cultuur, de Pensioen– en Uitkeringsraad en organen op hetterrein
van de Volksgezondheid, zoals de Ziekenfondsraad.

In antwoord op de vraag naar de actuele verwachtingen ten aanzien van
de ontwikkeling van het aantal formatieplaatsen van het centraal
apparaat, het volgende.

Het totaal aantal formatieplaatsen, inclusief de tijdelijke inzet als gevolg
van de verhoogde instroom van asielzoekers, bij de COA is (per 15
februari 1994) als volgt:

Centraal 172

Decentraal 2 028

Totaal 2 200

De in het kader van de bekostigingssystematiek van het ZBO vastge–
stelde normering zal een verlagend effect op het aantal formatieplaatsen
hebben. Echter, door de verhoogde instroom kan het aantal formatie–
plaatsen - m.n. decentraal, d.w.z. in de opvangcentra - per saldo nog
toenemen.

Daarnaast zal de door de COA voorgenomen decentralisatie van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden (naar het management van de
opvangcentra) een verschuiving van formatieplaatsen kunnen bewerkstel–
ligen van centraal naar decentraal. Het centraal apparaat is niet alleen
ondersteunend ten behoeve van de opvangcentra, maar regelt ook de
uitplaatsing van statushouders naar gemeenten en de bijbehorende
uitkering aan gemeenten.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de WD-fractie inzake de
actualiteitswaarde van de in de stukken aangegeven financiële conse–
quenties merk ik op, dat de in de memorie van toelichting genoemde
besparing van ca. 10% was gerelateerd aan een gemiddelde bezetting in
de centrale opvang van 13.300. De voorziene besparingen hangen
uiteraard direct samen met het aantal op te vangen asielzoekers. Doordat
vanaf de oprichting van het ZBO voorzien is in de hantering van zoveel
mogelijk standaard-normen per asielzoeker, zijn de kosten in het nieuwe
systeem lager dan in de huidige financieringssystematiek. Bij een hogere
gemiddelde bezetting zullen de kosten dus mindertoenemen dan bij het
huidige beleid. Met de realisatie van de vastgestelde normen is een zekere
overgangsperiode gemoeid. Overigens stijgen de kosten bij een snelle
expansie van de benodigde opvangcapaciteit ook als gevolg van
incidentele uitgaven in verband met de verwerving van centra, e.d.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H.d'Ancona
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