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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

§ 1. Inleiding

Tot 1987 was niet voorzien in een van overheidswege georganiseerde
algemene opvang van asielzoekers. Asielzoekers konden een beroep doen
op de voorzieningen van de Algemene Bijstandswet en voorzagen zelf,
veelal met hulp van vrijwilligers en de Vereniging VluchtelingenWerk
Nederland, in hun huisvesting. De grote aantallen Tamil-asielzoekers die
met ingang van de jaren '83 en '84 naar Nederland kwamen noodzaakten
tot een opvangregeling specifiek voor deze groep (de Regeling verzorgd
verblijf Tamils en later de Incidentele bijdrageregeling opvang Tamils).
Naar aanleiding van het inzicht dat voorzien diende te worden in een
algemene regeling voor de opvang van asielzoekers, ongeacht hun
nationaliteit, is in 1987 de Regeling opvang asielzoekers (ROA) ingevoerd.

De ROA had tot uitgangspunt dat de asielzoekers werden opgevangen
in daarvoorter beschikking gestelde woonhuizen in gemeenten. Van
rijkswege was voorzien in een beperkte centrale opvang als buffer voor
noodsituaties. Hiertoe werden vier opvangcentra ingericht waar de
asielzoekers voor een periode van maximaal negen weken gehuisvest
zouden kunnen worden.

De uitvoering van de taken in de opvangcentra lag deels in handen van
het Ministerie van WVC: de directie van de centra en de beleidsbepaling
ten behoeve van de uitvoering vielen onder de verantwoordelijkheid van
het Directoraat-Generaal Welzijn, en de eerste medische opvang en
begeleiding van asielzoekers met klachten die terug te voeren waren op
hun achtergrond als asielzoeker viel onder de verantwoordelijkheid van
het Directoraat-Generaal Volksgezondheid.

Daarnaast verzorgde de Stichting Projecten Opvang Asielzoekers (POA)
de uitvoering van de immateriële opvang in de centra. Een aantal
huishoudelijke taken (met name schoonmaak en beveiliging) was
uitbesteed. Taken op hetterrein van belangenbehartiging en rechtsbe–
scherming werden en worden uitgevoerd door andere organisaties zoals
de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland.

Sinds de invoering van de Regeling opvang asielzoekers in 1987 hebben
op het terrein van de opvang van asielzoekers ingrijpende ontwikkelingen
plaatsgevonden. In de eerste plaats is de instroom van asielzoekers sinds
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1987 voortdurend toegenomen: 1988: 7 500, 1989: 13 500,1990: 16 420,
1991: 19 460, 1992: 24 241 (inclusief ontheemden uit de voormalige
Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië). In de tweede plaats
stagneerde de doorstroming in de opvang door de problematiek van de
gedoogden, die elk jaar in omvang toenam. En ten slotte bleef het aanbod
van vervolghuisvesting voor tot Nederland toegelaten ex-asielzoekers
(vluchtelingen en personen in het bezit van een vergunning tot verblijf)
sterk achter bij de behoefte, waardoor deze groep langer dan voorzien
gehuisvest moest worden in de opvangvoorzieningen.

Al deze ontwikkelingen leidden ertoe dat het aantal centraal op te
vangen asielzoekers sterk is toegenomen. De hieruit voortvloeiende
beleidsmatige, financiële en personele consequenties zijn regelmatig door
de Tweede Kamer besproken met de verantwoordelijke bewindslieden.
Ook voor de organisatie van de opvang heeft een en ander grote gevolgen
gehad; deze betreffen zowel de ambtelijke organisatie als de externe
instellingen die bij de uitvoering van de opvang betrokken zijn. Teneinde
alle daarvoor in aanmerking komende asielzoekers te kunnen opvangen
heeft in de loop der jaren zowel wat betreft de centrale als de decentrale
opvang, een grote capaciteitsuitbreiding plaatsgevonden. Zo functio–
neerden op 1 januari 1993 in totaal 45 opvangcentra (incl. 12 ontheemden–
centra) en verbleven ruim 870 asielzoekers in de zogenaamde
noodopvang. De verblijftijd van de asielzoekers in de centrale opvang
varieerde in 1992 tussen de 6 en 9 maanden.

Met het oog op een betere beheersbaarheid van de omvang van de op
te vangen groep asielzoekers is op 1 januari 1992 het nieuwe toelatings–
en opvangmodel ingevoerd. Doel van dit model is onder meer de
behandeltermijn van de asielverzoeken te verkorten en zo het aantal
asielzoekers in de opvang, en de verblijftijd in de centra te beperken.
Hiertoe is een koppeling tot stand gebracht tussen de activiteiten in het
kader van de opvang enerzijds, en de activiteiten in het kader van de
toelatingsprocedure anderzijds. Concreet betekent dit dat alle asielzoekers
die Nederland binnenkomen gedurende de termijn die de behandeling
van hun asielverzoek in eerste aanleg in beslag neemt, opgevangen
worden in een zogenaamd onderzoek– en opvangcentrum (OC). Indien de
beslissing in eerste aanleg ertoe zal leiden dat betrokkene naar alle
waarschijnlijkheid Nederland op korte termijn dient te verlaten, blijft de
asielzoeker opgevangen in het OC. Indien de beslissing in eerste aanleg er
echter toe zal leiden dat de asielzoeker naar alle waarschijnlijkheid voor
een langere periode in Nederland zal verblijven, wordt hij overgeplaatst
naar een asielzoekerscentrum (AZC). Zodra een plaats beschikbaar is, kan
de asielzoeker vanuit het AZC overgeplaatst worden naar een
zogenaamde gemeentelijke opvangplaats.

Echter, naast de omvang van de problematiek vroeg ook de complexiteit
van de organisatie van de opvang om een oplossing. De uitbreiding van
het aantal centra heeft een goede sturing vanuit het ministerie bemoeilijkt.
De problemen die zich in de centra voordeden als gevolg van het feit dat
het personeel vanuit meerdere punten opdrachten ontving (vanuittwee
punten binnen het Ministerie van WVC en vanuit de POA), groeiden als
gevolg van de «schaalvergroting» uiteraard navenant. De roep om een
integraal management van de centra werd daarmee sterker.

Daarnaast hebben de aanhoudend hoge instroom en geringe
doorstroming met zich meegebracht dat de organisatie van de opvang
vrijwel constant onder druk is komen te staan. Om hier adequaat op te
kunnen reageren is een dynamische, meer bedrijfsmatige organisatie
vereist die snel, flexibel en efficiënt kan inspelen op acute problemen. Er
moeten snel beslissingen genomen kunnen worden, er moet verder–
gaande delegatie van bevoegdheden naar het niveau van het opvang–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 540, nr. 3



centrum kunnen plaatsvinden, zonodig (tijdelijk) over extra personeel
beschikt kunnen worden, en er moeten financieringsmogelijkheden
voorhanden zijn die snelle besluitvorming mogelijk maken. De departe–
mentale structuren laten zo'n organisatie op een aantal punten niet toe.
Met name de financieringsmogelijkheden en de richtlijnen voor
uitbreiding van de personeelsformatie beperken de organisatie in haar
mogelijkheden om adequaatte reageren op ontwikkelingen in de opvang.

Eind 1989, begin 1990 is in mijn opdracht door het Bureau Twijnstra en
Gudde een onderzoek verricht naar de mogelijkheden van privatisering
van de directietaken van de asielzoekerscentra. Conclusie van dit
onderzoek (maart 1990) was dat de uitvoerende taken inzake de opvang
van asielzoekers voor verzelfstandiging in aanmerking kwamen, met
uitzondering van de directietaken.

Reden voor deze uitzondering was dat de directie van de centra door de
gemeenten werd gezien als de personificatie van de directe betrokkenheid
van het Rijk bij de opvang van asielzoekers. Op basis van dit onderzoek is
destijds besloten om niet tot verdergaande privatisering over te gaan.
Hierbij dient te worden vermeld dat medewerkers van de POA (die in 1987
is opgericht) al de meeste uitvoerende activiteiten in de opvangcentra
verrichtten.

Nadien hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die een heroverweging
van de mogelijkheden tot verzelfstandiging rechtvaardigden.

In de eerste plaats gaven de gewijzigde politieke opvattingen met
betrekking tot de bestuurlijke verhoudingen en de taken van de rijks–
overheid aanleiding om te bezien in hoeverre de uitvoering van de
opvang van asielzoekers op afstand van de Minister van WVC kon worden
gebracht.

Het inzicht is ontstaan dat beleid en uitvoering van elkaar gescheiden
zouden moeten worden. Het kernministerie richt zich op de beleids–
inhoudelijke kant, terwijl de uitvoering op afstand wordt gezet. De
organisatie die belast wordt met de uitvoering, kan zich daar volledig op
richten. Zo kunnen zowel beleid als uitvoering de aandacht krijgen die ze
nodig hebben.

In de tweede plaats is het contact tussen het Rijk en de gemeenten
inzake de uitvoering van de opvang in de centra langzaam naar een
andere vorm toegegroeid. Tot nu toe wordt tussen de minister en het
betrokken gemeentebestuur een bestuursovereenkomst inzake de
vestiging van een AZC afgesloten. De contacten over de dagelijkse gang
van zaken verlopen via de directie van het centrum.

Het is gewenst dat de bestuurlijke contacten en het verwerven van
accommodaties vanuit één hand worden gestuurd. Uitgaande van het in
het kader van de verzelfstandiging zoveel mogelijk overdragen van taken
aan het te vormen zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), ligt het voor de hand
de verwerving van accommodaties aan het ZBO over te dragen en
daarmee samenhangend ook de bestuurlijke contacten met de betrokken
gemeentebesturen. In die context ligt het voor de hand het instrument van
bestuursovereenkomst, waarin afspraken worden vastgelegd die gemaakt
worden tussen het Rijk (diverse ministeries) en de gemeente over de
faciliteiten die verschillende ministeries aan gemeenten beschikbaar
stellen in het kader van de vestiging van een AZC, te vervangen door een
algemene faciliteitenregeling. De bestuurlijke contacten die voortvloeien
uit het vestigen van een centrum in een gemeente en het uitvoeren van de
faciliteitenregeling kunnen door het orgaan worden onderhouden. De
minister blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de faciliteitenregeling
en de interdepartementale contacten die daaruit voortvloeien.

Tot slot is het inzicht ontstaan dat de aard van de uitvoerende
werkzaamheden die in het kader van de materiële en immateriële opvang
verricht moeten worden, niet past in de huidige opvatting over de taken
van een kernministerie. Medische, sociaal-culturele en verzorgende
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disciplines vergen een andere organisatorische setting dan een beleidsap–
paraat. Daarbij komt dat het telkens variërende aantal op te vangen
personen een flexibele organisatie vergt, die kan groeien en krimpen. Een
ambtelijke organisatie is hier niet op toegesneden.

Bovenstaande ontwikkelingen en inzichten gevoegd bij het feit dat de
opvang van asielzoekers feitelijk plaats vindt in een groot aantal verspreid
over het land liggende voorzieningen leidt tot de conclusie dat het
noodzakelijk is om de uitvoering van de opvang van asielzoekers in een
zelfstandige organisatie onderte brengen.

In april 1992 is, vooruitlopend op de definitieve verzelfstandiging de
Interimstichting Opvang Asielzoekers (ISOA) opgericht. Deze Interim–
stichting kreeg een aantal uitvoerende taken op het gebied van de opvang
van asielzoekers, zoals de medische opvang van asielzoekers, en het
management van de AZC's, terwijl de medewerkers van het Ministerie van
WVC als eerste stap op weg naar het ZBO gedetacheerd werden bij de
ISOA. De taken met een bestuurlijke component bleven bij het Ministerie
van WVC. De oprichting van deze Interimstichting heeft een nauwe
samenwerking met de POA, die ai sinds de invoering van de ROA een
aantal uitvoerende taken in de centrale opvang uitvoert, mogelijk
gemaakt.

De hier in hoofdlijnen uitgezette koers is neergelegd in de brieven d.d.
23 augustus 1991 (Kamerstukken II 1990/91, 22 146, nr. 8) en 29 oktober
1991 (Kamerstukken II 1990/91, 22 146, nr. 21) aan de Tweede Kamer,
waarover op 23 januari 1992 mondeling overleg (Kamerstukken II 1991/92,
22 146, nr. 28) is gevoerd, en op basis waarvan de uitvoering ter hand is
genomen.

Voorafgaand aan de uitwerking van de verzelfstandigingsgedachte heeft
overleg met de VNG plaatsgevonden. Bovendien heeft een vertegenwoor–
diger van de VNG zitting in het bestuur van de Interim Stichting Opvang
Asielzoekers. Overigens is ook overleg gevoerd met de betrokken
maatschappelijke organisaties zoals het Rode Kruis en VluchtelingenWerk.

§ 2. Uitgangspunten

Het voorliggende wetsvoorstel stelt een organisatie in die belast is met
in hoofdzaak uitvoerende taken inzake de opvang van asielzoekers.
Hieraan liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

a. scheiding van beleid en uitvoering
b. het ministerie voert beleid en is als zodanig kaderstellend voor de

uitvoering; ter zake worden nadere regels gesteld
c. de uitvoering van de opvang van asielzoekers wordt ondergebracht

in een verzelfstandigde organisatie
d. de uit te voeren taken vereisen een organisatie met een publiekrech–

telijk karakter
e. verzelfstandiging impliceert het in handen leggen van het bestuur

van de verantwoordelijkheid voor de uit te voeren taken en de te vormen
organisatie en economische bedrijfsvoering.

Deze uitgangspunten leiden niet alleen tot een bestuurlijke en organisa–
torische herschikking van taken. Deze herschikking is ook het moment om
tot een zekere herijking te komen van de opzet van de opvang van
asielzoekers. Uitgangspunt is en blijft een «sober doch humaan»
opvangbeleid. Dat vraagt om een materieel en immaterieel voorzieningen–
niveau dat voldoet aan de minimumeisen, die in de Nederlandse
samenleving aanvaardbaar worden geacht. Dit is niet alleen relevant voor
de asielzoeker maar ook voor de sociale stabiliteit van de samenleving.
Met inachtneming van dit uitgangspunt is actualisering van hettot nu toe
gevoerde opvangbeleid wenselijk. Vanuit het gegeven dat nu een groter
deel van de asielzoekers dan in het verleden zicht heeft op langdurig
verblijf c.q. een status op grond van het beleid van de Staatssecretaris van
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Justitie is het van belang asielzoekers al in de fase van de centrale opvang
zoveel mogelijk vanuit dat perspectief op te vangen.

Dat betekent in de praktijk het bevorderen van contact met de samen–
leving en het vanaf het eerste moment confronteren van de asielzoeker
met de hier geldende rechten en plichten met de daarbijbehorende
zelfwerkzaamheid in de opvangcentra. Zelfwerkzaamheid in de centra zal
de absoluut onwenselijke inactiviteit beperken en de asielzoekers helpen
voorbereiden op een zelfstandige plaats in de samenleving.

Deze opvatting is in de te vormen nieuwe organisatie te operationali–
seren.

In de nieuw te vormen verzelfstandigde organisatie is de verantwoorde–
lijkheid gebundeld en kan vanuit een centraal te formuleren beleid door
de directie van een centrum op maat gesneden opvang worden gereali–
seerd waarbij integraal management voorop staat. Om daaraan vorm te
kunnen geven moet de verzelfstandiging ook in het bekostigingssysteem
tot uitdrukking komen. De voorgenomen output-financiering beoogt
maximale ruimte te geven aan de organisatie in relatie tot een doelmatige
bedrijfsvoering. De inhoudelijke winst levert ook een forse financiële
besparing op.

De verhouding tussen de uitvoeringsorganisatie voor de opvang van
asielzoekers en de Minister van WVC zal er een op afstand zijn. Oat laat
onverlet de ministeriële verantwoordelijkheid voor de opvang van
asielzoekers als zodanig en voor de afstemming van het opvangbeleid op
het algemene regeringsbeleid, in het bijzonder het vreemdeiingenbeleid,
en op het internationale beleid inzake de opvang van asielzoekers. Om die
inhoud te geven meen ik dat een aanwijzingsbevoegdheid op haar plaats
is. Mijns inziens kan hiervoor met een algemene aanwijzingsbevoegdheid
worden volstaan.

§ 3. Taken

De taken die tot de verantwoordelijkheid van het Ministerie van WVC
blijven behoren zijn in ieder geval de volgende:

Beleidsontwikkeling en –voorbereiding.
De beleidsontwikkeling en –voorbereiding vormen de ondersteuning

van de visiebepaling door de politiek op het Nederlandse opvangbeleid,
zoals die in samenspel tussen het parlement en de minister tot stand
komt. Deze taken behoren daarom expliciet tot de kerntaken van de
rijksoverheid. Hieronder versta ik bijvoorbeeld het zorgdragen voor
regionale spreiding (locatiekeuze) van de centra en het creëren van
voorwaarden waaronder gemeenten bereid zijn medewerking te verlenen
aan de opvang, bijvoorbeeld in de vorm van een faciliteitenregeling.

B

Het maken van afspraken met gemeenten inzake gemeentelijke opvang.
Dit betreft de taak waarbij de gemeentelijke overheid (bijvoorbeeld door

middel van het afsluiten van een bestuursovereenkomst) gebonden wordt
tot hetter beschikking stellen van een gemeentelijke opvangplaats, en de
rijksoverheid gebonden wordt hiervoor een financiële tegemoetkoming te
verstrekken. Dit betreft dus taken waarbij twee overheden zich jegens
elkaar tot iets verplichten. Uiteraard betreft dit een kerntaak van de
rijksoverheid. De uitvoering van de financiële regeling ligt in handen van
de nieuwe organisatie.

Daarnaast zijn er taken die zeer nauw samenhangen met het maken van
dergelijke afspraken; het geven van toelichting op en voorlichting
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hierover. Uit oogpunt van een consistent overheidshandelen ten aanzien
van de bestuursovereenkomsten horen dezetaken onlosmakelijk bij
elkaar.

Financieel beleid, sturing en toezicht.
De financiële beleidsvorming, de begrotingsvoorbereiding en

advisering vanuit financieel-economische invalshoek en het opstellen van
de (financiële) prognoses voor de opvang van asielzoekers en het toezicht
houden op de juiste uitvoering van taken door de uitvoeringsorganisatie
vormen het complement van de taken op het terrein van de inhoudelijke
beleidsontwikkeling en –voorbereiding ten aanzien van de opvang van
asielzoekers. Zij behoren dus eveneens tot de kerntaken van het minis–
terie.

De uitvoeringsorganisatie voor de opvang van asielzoekers wordt belast
met de volgende taken:

Verzorging van de centrale opvang.
Deze taak betreft het feitelijk verzorgen van de materiële en immateriële

opvang in de opvangcentra. De ontwikkelingen in de instroom en
doorstroom van asielzoekers zoals die hebben plaatsgevonden, leidden
met name ten aanzien van deze taak tot de roep om verzelfstandiging. De
verzorging van de centrale opvang kan dan ook aangemerkt worden als
één van de hoofdtaken van de uitvoeringsorganisatie. In de gevallen van
de toekenning van vergoeding van bijzondere kosten is bij de uitvoering
van deze taak sprake van uitoefening van een bestuurlijke bevoegdheid
(er is immers een beschikking vereist). Bij de uitvoering van deze taak is
de organisatie gehouden volledig medewerking te verlenen aan de
uitvoeringsregels inzake de opvang van asielzoekers. Deze uitvoerings–
regels zullen de huidige regels inzake de centrale opvang, zoals die nu zijn
neergelegd in hoofdstuk II van de ROA, vervangen.

B

Plaatsing van asielzoekers.
De spreiding en plaatsing van asielzoekers is een uitvoerende taak met

een bestuurlijke component; de beslissing van de minister om een
asielzoeker op een bepaalde plaats te huisvesten is, naar door de
Arob-rechter wordt aangenomen, een beschikking in de zin van de Wet
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. De verantwoorde–
lijkheid voor de spreiding en plaatsing van asielzoekers behoortte liggen
bij de uitvoeringsorganisatie. In de eerste plaats omdat daar het directe
contact met de asielzoeker plaatsvindt en daar dus beoordeeld kan
worden waar betrokkene het best geplaatst kan worden.

In de tweede plaats is het voor een goed beheer van de opvangcentra
van belang dat de uitvoeringsorganisatie in voorkomende gevallen
asielzoekers kan overplaatsen. Overigens blijft voor de plaatsing in de
decentrale opvang een goede afstemming met het ministerie van belang.

Het uitvoeren van de algemene maatregel van bestuur op grond van de
beoogde herziene Welzijnswet inzake de toegekende rijksbijdragen aan
gemeenten in verband met de decentrale opvang.

Het uitvoeren van de algemene maatregel van bestuur inzake de
toegekende rijksbijdragen in verband met de decentrale opvang, die in
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overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal
worden opgesteld, is een uitvoerende financieel-technische taak, met een
bestuurlijke component; het besluit tot toekenning van een rijksbijdrage is
een beschikking. Deze activiteit is het vervolg op de plaatsings–
beschikkingen. Splitsing van de verantwoordelijkheid voor deze taken is
onlogisch en zou omslachtige procedures opleveren. Bedoelde taak is
daarom ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie.

De verwerving en inrichting van nieuwe opvanglocaties en de sluiting
van af te stoten locaties.

Een belangrijk instrument voor de uitvoering van de taken van de
nieuwe organisatie wordt gevormd door de opvangcentra. De beoogde
zelfstandigheid van de nieuwe organisatie vereist mijns inziens zoveel
mogelijk eigen vrijheid bij de keuze voor haar instrumenten, in casu de
opvangcentra. Uiteraard zal deze vrijheid beperkt worden door geogra–
fische, technische, politieke of financiële marges die de praktijk nu
eenmaal stelt. Binnen die grenzen krijgt de nieuwe organisatie echter de
ruimte om naar eigen inzicht opvanglocaties te verwerven en af te stoten.

Dit betekent dat een tweetal taken die nu nog door het Ministerie van
WVC worden uitgevoerd, ondergebracht zal worden bij de nieuwe
organisatie: het overleg met de gemeente van vestiging en de onderhan–
delingen met de eigenaar of exploitant van de accommodatie.

Er wordt naar gestreefd met ingang van 1 januari 1994 een zogenaamde
«Faciliteitenregeling opvangcentra» in werking te laten treden. Deze
faciliteitenregeling zal het instrument van de bestuursovereenkomst
tussen het Rijk en de gemeente van vestiging vervangen. Immers, de
verplichtingen van het rijk jegens de gemeente die voorheen in een
bestuursovereenkomst beschreven werden, zullen in de faciliteiten–
regeling worden omschreven. ledere gemeente waar een opvangcentrum
gevestigd is kan een beroep doen op deze faciliteitenregeling. Vanuit het
streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de nieuwe
organisatie heb ik daarom besloten het overleg met de gemeenten inzake
de vestiging van een nieuw opvangcentrum op te dragen aan de nieuwe
organisatie.

Overigens sluit ik niet uit dat in bepaalde gevallen mijn betrokkenheid
bij de afronding van het overleg tussen de organisatie en een gemeente–
bestuur noodzakelijk is en dat bepaalde aanvuilende afspraken in het
kader van de verwerving met het gemeentebestuur wenselijk zijn.

De contacten en onderhandelingen met eigenaars en exploitanten van
(beoogde) opvangaccommodaties betreffen taken met een sterk
uitvoerend karakter. Er is dan ook geen reden om deze taken nog door het
ministerie te laten uitvoeren. Overdracht van deze taak aan de nieuwe
organisatie vergt echter wel speciale aandacht. Rond de verwerving en
bekostiging van nieuwe opvanglocaties zullen vergaande afspraken
tussen de minister en de nieuwe organisatie gemaakt dienen te worden,
omdat hier grote financiële belangen spelen. In een terzake op te stellen
procedure zal het ministerie voorstellen van het ZBO moeten goedkeuren
alvorens de organisatie deze voorstellen kan realiseren.

§ 4. Een zelfstandig bestuursorgaan sui generis

De keuze om de nieuwe organisatie voor de uitvoering van de opvang
van asielzoekers onderte brengen in een ZBO is gebaseerd op inhoude–
lijke en politieke overwegingen. De inhoudelijke overwegingen zijn
gelegen in het feit dat de organisatie, zoals bovenstaand is weergegeven,
belast zal worden met taken die een bestuursrechtelijk karakter hebben en
zullen moeten houden. Verzelfstandiging door middel van privatisering is
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daarom niet aangewezen. Verzelfstandigen door middel van (functionele)
decentralisatie, dat wil zeggen door de taken over te hevelen van het
ministerie naar een op afstand geplaatst bestuursorgaan, ligt daarom voor
de hand.

Naast deze inhoudelijke overwegingen, zijn er ook politieke overwe–
gingen die mijn keuze voor onderbrenging van de taken in een zelfstandig
bestuursorgaan ondersteunen. Zo maakt een aantal factoren de opvang
van asielzoekers politiek en maatschappelijk zeer gevoelig. Gelukkig kan
wel geconstateerd worden dat de acceptatie van een opvangcentrum
nadat dit eenmaal in een gemeente gevestigd is, in het algemeen goed
verloopt. Desalniettemin maakt de maatschappelijke gevoeligheid dat de
opvang van asielzoekers niet zonder meer op één lijn gesteld kan worden
met in veel opzichten vergelijkbare voorzieningen die door het particulier
initiatief in stand worden gehouden. Tot slot maakt de opvang van de
asielzoekers die langer in ons land verblijven deel uit van het integratie–
proces in de Nederlandse samenleving.

De grote consequenties die de opvang van asielzoekers heeft voor de
collectieve lasten van de Nederlandse samenleving, de directe
samenhang met het immigratievraagstuk als geheel en het feit dat de
discussie over de gewenste inrichting van de opvang in relatie tot de
uitvoering van de Vreemdelingenwet nog volop gaande is, rechtvaardigen
de wens van de politiek om vooralsnog nauw bij dit vraagstuk betrokken
te blijven.

Gelet op deze inhoudelijke en politieke overwegingen is voorgesteld om
voor de uitvoeringsorganisatie een bij wet in te stellen zelfstandig
bestuursorgaan in te richten, waardoor de democratische controle ten
volle verzekerd is.

In het mondeling overleg d.d. 23 januari 1992 heeft de Tweede Kamer
ingestemd met dit voorstel (Kamerstuitken II 1991/92, 22 146, nr. 28).

Om daadwerkelijk zelfstandig te kunnen handelen, om zelfstandig
verplichtingen aan te kunnen gaan en om een eigen financiële
huishouding te kunnen voeren, is het hebben van rechtspersoonlijkheid
een voorwaarde. De uitvoeringsorganisatie zal dus met rechtspersoon–
lijkheid bekleed moeten worden.

In het regeringsstandpunt over het advies van de Raad voor het
binnenlands bestuur overfunctionele decentralisatie (Kamerstukken II
1990/91, 21 042, nr. 3) staat hierover het volgende.

«Uit rechtsstatelijk oogpunt moet bij deze keuze het uitgangspunt zijn
dat de publiekrechtelijke organisatievorm vanwege de waarborgen die het
publiekrecht aan deze organisatievorm verbindt, de voorkeur verdient. Het
gaat hier dan met name om regels betreffende democratische controle en
openbaarheid. Omgekeerd geldt tevens dat het géén voorkeur verdient
dat privaatrechtelijke organisaties met de uitoefening van publiekrechte–
lijke bevoegdheden worden belast. De waarborgen van het publiekrecht
wegen immers zwaar wanneer het orgaan dat met een publieke taak
wordt belast, hiertoe met openbaar gezag wordt bekleed, dat wil zeggen
bevoegd is tot het nemen van beslissingen die de rechtspositie van
burgers éénzijdig bepalen. Een afzonderlijke overweging om bij de
privaatrechtelijke vormgeving van bestuursorganen een grote terughou–
dendheid te betrachten is dat een aldus vormgegeven zelfstandig
bestuursorgaan de uiterlijke verschijningsvorm heeft van een «gewone»
privaatrechtelijke organisatie. Dit komt de doorzichtigheid van de
rechtsverhoudingen nietten goede.

In die gevallen kan het voor de burger onduidelijk zijn dat achter de
betrokken organisatie een «overheidsorgaan» schuil gaat. Het is van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 540, nr. 3



belang dat het overheidsbestuur ook als zodanig kenbaar is voor de
burger.«

Anders dan bij de verzelfstandiging van de directie Vreemdelingenzaken
van het ministerie van Justitie is hier niet gekozen voor de vorming van
een agentschap. Het opvangbeleid is namelijk wezenlijk anders dan het
toelatingsbeleid. De verzelfstandigingsoperaties van beide beleids–
onderdelen zijn dan ook verschillend van aard. Bij de opvang van
asielzoekers gaat het in essentie om materiële en immateriële zorg,
gedurende het eerste verblijf in Nederland. Bij de toelatingsprocedure van
het ministerie van Justitie gaat het meer om de principiële vraag wie tot
Nederland wordt toegelaten. Daarom heeft de minister van Justitie
gekozen voor een vorm van interne verzelfstandiging, i.c. de oprichting
van een agentschap. Het voornamelijk uitvoerende proces bij de opvang
van asielzoekers, daarentegen, kan meer op afstand geplaatst worden.
Daarom is bij het zelfstandig bestuursorgaan Centrale Opvang asiel–
zoekers voor een vorm van externe verzelfstandiging gekozen. Bij een
interne verzelfstandiging is er ten principale geen sprake van wijziging
van de ministeriële verantwoordelijkheid. Bij externe verzelfstandiging is
de minister niet meer verantwoordelijk voor iedere individuele beslissing
van het orgaan, maar we! voor het orgaan als geheel.

Daarvoor beschikt de minister over een aantal bevoegdheden; voor de
uitoefening daarvan blijft de minister ten volle verantwoordelijk.

Uit het regeringsstandpunt volgt dus dat de voorkeur gegeven dient te
worden aan de publiekrechtelijke rechtsvorm; afwijking van dit standpunt
kan slechts aan de orde zijn indien daartoe gegronde aanleiding bestaat.

In de onderhavige situatie zie ik geen aanleiding om af te wijken van het
regeringsstandpunt. Een en ander overwegende meen ik dat het
zelfstandig bestuursorgaan voor de opvang van asielzoekers moet worden
aangemerkt als een rechtspersoon sui generis.

§ 5. Inrichting van de organisatie

Het uitgangspunt zoals geformuleerd in paragraaf 2, onder e, dat de
verantwoordelijkheid voor de inrichting van de uitvoeringsorganisatie
zoveel mogelijk bij het bestuur van de organisatie berust, brengt met zich
mee dat in deze wet slechts een beperkte regeling van de inrichting van
de organisatie wordt gegeven.

Uiteraard vereist mijn verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de te
verzelfstandigen taken worden geattribueerd, dat een aantal algemene
vereisten waaraan de inrichting van de organisatie moet voldoen wettelijk
verankerd is.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taken van de
organisatie ligt bij het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt de organi–
satie en is voor de minister het aanspreekpunt waar het vragen omtrent
de taakvervulling van de organisatie betreft.

Voor de vervulling van zijn taken heeft het bestuur de beschikking over
een uitvoeringsapparaat, bestaande uit het bureau en de opvangcentra.
Het bestuur kan taken delegeren, waarmee het bestuur een deel van zijn
verantwoordelijkheid overdraagt. Deze delegatie dientte worden
neergelegd in een regeling inzake de taken en bevoegdheden van de
organisatie-onderdelen.

De verzelfstandigingsoperatie (met name de vorming van de Interim–
stichting Opvang Asielzoekers vooruitlopend op de definitieve verzelfstan–
diging) heeft een grotere eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering
op het niveau van de centrum-directie mogelijk gemaakt, hetgeen past in
het streven naar een slagvaardigere en efficiëntere organisatie van de
opvang.
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5 6. Sturing en bekostiging

Met de invoering van de onderhavige wet ontstaat het volgende
juridische kader voor de opvang van asielzoekers. De Welzijnswet bepaalt
dat de opvang van asielzoekers tot de bemoeiing van het Rijk behoort.
Gemeentelijke opvang vindt plaats op basis van met gemeenten
gemaakte afspraken op grond van artikel 13, tweede lid, van de
Welzijnswet. In de ROA heb ik bepaald wat dergelijke overeenkomsten
behelzen.

Daarnaast vindt centrale opvang van asielzoekers plaats. De onder–
havige wet regelt de instelling van het orgaan dat belast zal zijn met de
uitvoering van deze centrale opvang. Op grond van artikel 12 van deze
wet kan ik regels stellen met betrekking tot verstrekkingen aan asiel–
zoekers. Deze regels zullen in de plaats komen van het huidige hoofdstuk
II van de Regeling opvang asielzoekers. Daarnaast heb ik op basis van
artikel 13 van deze wet de bevoegdheid het orgaan aanwijzingen te geven.

Zoals gezegd geeft de instelling van het ZBO voor de opvang van
asielzoekers aanleiding tot een herbezinning op de bekostigings–
systematiek voor de opvang van asielzoekers; daarbij is ook een herijking
van de kosten van de opvang aan de orde.

In dat kader is het afgelopen jaar onderzoek gedaan door het Bureau
KPMG-Klynveld Management Consultants naar de kostenstructuur van de
centrale opvang asielzoekers en naar een verantwoorde normering van
deze kosten.

Mede op basis van dit onderzoek zijn nu ten behoeve van het ZBO een
bekostigingssystematiek en een geheel van normen ontwikkeld die van
kracht zullen worden bij de instelling van het ZBO.

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de minister en het ZBO met
betrekking tot bekostiging.

In de gekozen systematiek blijft het de verantwoordelijkheid van de
minister om ieder jaar te bepalen hoeveel centrale opvangplaatsen er
gecreëerd worden; de minister bepaalt dit aantal op grond van prognoses
met betrekking tot het aantal verwachte asielzoekers, de snelheid van de
justitiële procedure, het aantal te verwijderen asielzoekers, het
beschikbaar komen van reguliere huisvesting voor verblijfgerechtigden
etc. Het aantal beschikbare opvangplaatsen wordt daaraast ook bepaald
door de budgettaire kaders die door de rijksbegroting en de meerjaren–
cijfers gesteld worden. Vervolgens berust bij het ZBO de verantwoorde–
lijkheid om het door de minister bepaalde aantal opvangplaatsen
(zonodig) te verwerven, in te richten en te exploiteren, en de asielzoekers,
binnen dit beschikbare aantal plaatsen, op te vangen. Het merendeel van
de kosten die hieraan verbonden zijn, is genormeerd.

Essentieel in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen minister en ZBO
zijn, zoals ook opgemerkt in het advies van de Subcommissie Verzelfstan–
digingen van de Adviescommissie Rijksdienst, de jaarlijkse toetsing/
goedkeuring van de minister ten aanzien van de begroting van het ZBO,
en de verantwoordingsplicht die het ZBO ten opzichte van de minister
heeft door middel van de jaarrekening en de vast te stellen aard en inhoud
van de accountantscontrole.

B

De normeringssystematiek.
In de bekostigingssystematiek wordt een onderscheid gemaakt tussen:
- kosten die genormeerd zijn. Het merendeel van de kostensoorten
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t.a.v. de centrale opvang is genormeerd. De eenheid van normering
varieert:

* normen per gerealiseerde opvangdag, bijvoorbeeld voor zak– en
kleedgeld

* normen per capaciteitsplaats, bijvoorbeeld voor de materiële
exploitatiekosten zoals gas, licht en water, klein onderhoud, schoonmaak,
voeding etc.

* normen per centrum, bijvoorbeeld voor het personeel in de centra en
voor het groot onderhoud.

* kosten die niet genormeerd zijn. Een beperkt aantal kostensoorten is
niet genormeerd. Het betreft hier in hoofdzaak kosten die voortvloeien uit
de verwerving van centra door koop of huur, en kosten voor achterstallig
onderhoud van de centra. De ervaring van de afgelopen jaren heeft
geleerd dat dittype kosten niet eenduidig te normeren zijn, gegeven de
grote diversiteit in beschikbare accommodaties, variaties in de staat van
onderhoud, regionale verschillen in onroerend-goedprijzen etc.

Voor de toekenning van middelen hiervoor aan het ZBO geldt een
zogenaamde groen-lichtprocedure, waarbij de minister, mede op grond
van advies van onafhankelijke deskundigen, per geval bedragen voor
koop/huur en achterstallig onderhoud aan het ZBO beschikbaar stelt. Ook
de afstoting van centra is onderworpen aan een groen-lichtprocedure,
ongeacht de vraag of hier kosten mee gemoeid zijn.

Kosten en kwaliteit van de opvang.
Binnen de gekozen systematiek is vervolgens de vraag aan de orde

welke elementen van de opvang voor financiering door de minister in
aanmerking komen. Het uitgangspunt bij deze vraag was en blijft de
stelling dat de opvang «sober doch humaan» moet zijn.

Dit vraagt om een materieel en immaterieel voorzieningenniveau dat
voldoet aan minimale eisen, binnen hetgeen in onze Nederlandse
samenleving aanvaardbaar en humaan wordt geacht. Deze minimale
eisen bestrijken een breed scala: van formele brandveiligheidscriteria en
vereisten van de Keuringsdienst van Waren, tot preventieve genees–
kundige voorzieningen met betrekking tot besmettelijke ziekten, en tot
minimale maatstaven ten behoeve van de persoonlijke levenssfeer.

Een dergelijk minimaal voorzieningenniveau is niet slechts relevant
voor de individuele asielzoeker, maar ook voor de Nederlandse samen–
leving als geheel: het gaat onrust, spanningen en conflicten in de centra
(en de omgeving) tegen, en draagt bij tot een snellere inburgering van
asielzoekers die zicht hebben op toelating in Nederland.

Er is echter aanleiding om op een drietal punten het voorzieningen–
niveau en de bekostiging te herijken op grond van nieuwe omstandig–
heden en inzichten. In de eerste plaats speelt het gegeven dat een groot
deel van de instromende asielzoekers zicht heeft op een langduriger
verblijf c.q. een status op grond van het beleid van de Minister van
Justitie. De centrale opvang van asielzoekers moet hierop inspelen door
asielzoekers zoveel mogelijk in contactte brengen met de samenleving
buiten de centra (clubs, verenigingen, welzijnsvoorzieningen etc.)- Dit
werkt door in een iets geringere inzet van professioneel personeel binnen
de centra. Daarnaast betekent dit dat een groter beroep op de zelfwerk–
zaamheid van asielzoekers gedaan mag en moet worden; men moet
immers op afzienbare termijn ook zelfstandig kunnen functioneren in een
ROA– of reguliere woonsituatie in gemeenten. In dit perspectief kunnen
asielzoekers dan ook, méér dan voorheen, worden ingeschakeld bij
voorkomende werkzaamheden in de centra, bv. op hetterrein van
schoonmaak, assistentie in de keuken, bepaalde onderhoudswerkzaam–
heden etc. Een dergelijke inzet leidt ooktot een besparing van kosten op
deze punten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 540, nr. 3 11



Een derde element betreft de medische opvang van asielzoekers in
AZC's. In diverse gevallen kwam het in het verleden nogal eens voor dat -
o.a. door de opstelling van de reguliere zorgaanbieders - de minister zich
genoodzaakt zag om aparte, curatief-medische voorzieningen op het
centrum te realiseren.

In de nieuwe normeringssystematiek wordt er expliciet voor gekozen
om deze curatieve medische zorg te laten verlenen door de regionale
zorgaanbieders, ook op grond van de voor asielzoekers geldende
ziektekostenverzekering.

Indien zich daarbij, in specifieke gevallen, problemen voordoen dan
dienen de zorgverzekeraar (die daarvoor premie ontvangt) en plaatselijke/
regionale zorgaanbieders in overleg met het ZBO daarvoor een oplossing
te vinden. Wat de preventieve medische hulpverlening betreft, wordt in de
nieuwe systematiek uitgegaan van het aanbieden daarvan door de GGD's
die daarvoor in het kader van de faciliteitenregeling van rijkswege een
bijdrage wordt verstrekt. Mocht blijken dat er situaties zijn waarin de
reguliere zorgaanbieders de curatieve zorgverlening niet voor hun
rekening kunnen nemen, dan wordt bezien of de GGD als vangnet kan
dienen. Deze aanpak wordt momenteel met alle betrokken partijen
uitgewerkt. Deze aanpak werkt door in de normering van de kosten voor
medisch personeel in de AZC's en van de kosten voor medisch-materiële
en huisvestingsvoorzieningen; ook hierop worden dus besparingen
gerealiseerd.

Efficiency-maatregelen.
In de gehanteerde normering zijn efficiency-maatregelen verwerkt, op

grond van ervaringen in het verleden en het uitgevoerde
KPMG-onderzoek. Het betreft hier o.a. de normering van de voedings–
kosten, de personele inzet in de centra, en de exploitatiekosten van de
huisvesting. Efficiency-winst op deze punten wordt verkregen door
stroomlijning en standaardisatie van procedures, en door een bedrijfsma–
tiger aanpak.

Het centraal apparaat.
Het ZBO zal een centraal apparaat kennen ten behoeve van de

uitvoering van landelijke taken zoals de dagelijkse spreiding en plaatsing
van asielzoekers over de centra, het scheppen van voorwaarden voor
ondersteuning en de coördinatie van de opvangcentra.

Per april 1992 zijn de relevante onderdelen van het Ministerie van WVC
reeds verzelfstandigd in een afzonderlijke Interimstichting Opvang
Asielzoekers. Vervolgens is, op werkniveau, intensieve samenwerking
totstandgekomen met de op dit terrein reeds fungerende POA, m.n. belast
met de personeelsvoorziening in de centra en de immateriële opvang.
Deze intensieve samenwerking resulteerde in één uitvoeringsorganisatie
op werkniveau, met een omvang van ca. 135 formatieplaatsen.

Sinds dat moment is de omvang van de opvangcapaciteit fors toege–
nomen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Tijdelijke regeling
opvang ontheemden zijn tijdelijk 15 plaatsen aan de formatie toegevoegd.
De omvang van het centrale apparaat van ISOA/POA belast met de
opvang van asielzoekers is, ondanks deze groei in aantallen asielzoekers
en aantallen centra gelijk gebleven, hetgeen mogelijk werd gemaakt door
integratie van afdelingen vanuit de twee organisaties en daaruit resulte–
rende efficiency-voordelen.

De discussie over de uiteindelijke opbouw van het centraal apparaat in
de ZBO-fase is nog gaande.
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De komende maanden zullen opnieuw enige uitvoeringstaken vanuit het
ministerie naar de ISOA/POA-werkorganisatie worden overgeheveld (de
verwervingstaak, de bestuurlijke contacten, en de uitkering rijksbijdragen
voor de decentrale opvang). In dat kader zal dan bezien worden of en hoe
een verdere beperking van het ZBO-centraal apparaat realiseerbaar is.
Uitgangspunt daarbij is dat voor de sturing van een omvangrijke
organisatie in sterk wisselende omstandigheden een relatief klein en
kwalitatief goed centraal bureau wordt gevormd.

§ 7. Personeel

Uit artikel 1 van de Ambtenarenwet 1929 volgt dat de medewerkers van
het ZBO zonder nadere wettelijke voorziening de status van ambtenaar
hebben; evenzo is op hen zonder nadere wettelijke voorziening de
Algemene burgerlijke pensioenwet (Abp-wet) van toepassing. In beginsel
zouden de ± 900 werknemers die thans een privaatrechtelijke arbeidsover–
eenkomst hebben met de POA derhalve bij het ZBO als ambtenaar
tewerkgesteld worden.

Hier treedt een complicatie op door de toepasselijkheid van de artikelen
1639 aa e.v. van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek. Deze op Richtlijn
77/187 van de Raad van de Europese Gemeenschappen gebaseerde
regeling beschermt werknemers bij fusies en overnames tegen verlies van
hun baan en verslechtering van hun arbeidspositie, doordat de nieuwe
werkgever van rechtswege tegenover hen dezelfde verplichtingen heeft
als de oude werkgever. Uit jurisprudentie van het Europese Hof over die
richtlijn (zie N.J. 1992, 476 en de in die uitspraak vermelde jurisprudentie)
moet worden afgeleid dat de POA-medewerkers tegenover het ZBO de
rechten kunnen doen gelden die zij uit hoofde van hun huidige arbeids–
voorwaarden hebben. Een kernelement daarvan is het (bruto-)loon. Zij
zouden, eenmaal ambtenaar geworden, er netto op vooruit gaan doordat
bij ambtenaren een aantal inhoudingen (Ziektewet) niet plaatsvinden die
nu wel aan de orde zijn. Dat zou een scheve situatie geven voor de ± 300
WVC-ambtenaren.

Op zichzelf zijn daarvoor oplossingen denkbaar: een wettelijke regeling
om de ambtenaren van het ZBO onder de werking van de Ziektewet e.d. te
brengen, waardoor op de salarissen van de POA-medewerkers zowel in de
huidige als in de nieuwe situatie de desbetreffende inhoudingen plaats–
vinden; een verhoging van het salaris van de ex-WVC-ambtenaren.

Het uitwerken daarvan zal echter veel tijd en overleg kosten en per
saldo, ook qua kosten, gelijk zijn aan de situatie die wordt bereikt door de
± 300 WVC-ambtenaren dezelfde rechtspositie te geven als de huidige
POA-medewerkers: een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, die
geregeerd wordt door de CAO-Welzijn; pensioenrechten bij de Stichting
Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke
belangen (het PGGM). De aard van het werk in de opvangcentra
(maatschapppelijk werkers, keukenpersoneel enz.), die een flexibele inzet
van het personeel vergt, gezien de snelle groei en krimp die kan optreden,
maakt dat het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) niet de meest
geschikte arbeidsvoorwaardenregeling is. Om praktische redenen is, met
instemming van alle betrokkenen, gekozen voor een arbeidsovereenkomst
naar burgerlijk recht. Artikel 9 van het wetsvoorstel bevat de daarvoor
nodige voorzieningen. De artikelen 22 en 23 regelen de overgang van de
WVC-ambtenaren naar het ZBO en de wijziging van hun pensioenrechten.
Voor de op te stellen CAO voor het ZBO is de CAO-Welzijn kaderstellend.

§ 8 Financiële gevolgen voor het voorstel

De financiële consequenties van het wetsvoorstel zijn indicatief
berekend. De normering leidt tot een besparing van circa 10% tot circa
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12% van de kosten van het ZBO. De marge hangt samen met de omvang
van de benodigde centrale opvangcapaciteit.

Uitgaande van een capaciteit van 12 000 is de besparing circa 40
miljoen. In de berekening van de financiële consequenties is aangesloten
bij de vooronderstellingen van de ontwerp-begroting 1994. Hierbij wordt
uitgegaan van de volgende veronderstellingen met betrekking tot de
aantallen op te vangen asielzoekers en ontheemden:

- een aantal van 15 000 asielzoekers en ontheemden op 1 januari 1994;
- een instroom van 25 000 asielzoekers gedurende 1994;
- een uitstroom vanuit de centrale opvang van gemiddeld 2 125

personen per maand.

Gezien de fors hogere instroom in de loop van dit jaar en de opgetreden
vertragingen bij de door– en uitstroom van asielzoekers en statushouders
wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een nieuwe raming van
de in–, door– en uitstroom in 1994. Het moge duidelijk zijn dat, als de
ontwikkelingen van de afgelopen maanden worden doorgetrokken, van
hogere volumina moet worden uitgegaan.

Het streven is erop gericht de Kamer hierover voor de begrotings–
behandeling nader te informeren. Alsdan kan tevens de financiële
paragraaf van het wetsontwerp aan de actuele veronderstellingen worden
aangepast. De incidentele kosten die samenhangen met de oprichting van
het ZBO en die noodzakelijk zijn om de besparing te kunnen realiseren
bedragen circa 10 miljoen gedurende 4 jaar. Hierin zijn ook opgenomen de
kosten van de netto-netto garantie (2,3 miljoen) als gevolg van de
overgang van de rijksambtenaren naar de CAO voor het ZBO. De
geraamde besparingen zijn gebaseerd op het eerder genoemde
KPMG-onderzoek. Op basis van dit rapport zijn nieuwe normen vastge–
steld, die deels samenhangen met de oprichting van het ZBO en deels
samenhangen met de voorgestane vergroting van de zelfwerkzaamheid
van asielzoekers. In de vastgestelde normering zijn de efficiency–
voordelen, die kunnen worden bereikt door het samenvoegen van de
verschillende organisatie-onderdelen, en een meer bedrijfsmatige aanpak
verwerkt.

Bij de normering is het uitgangspunt gehanteerd van een sobere doch
humane opvang, waarbij het materiële en immateriële voorzieningen–
niveau voldoet aan de minimale eisen binnen hetgeen in onze Neder–
landse samenleving aanvaardbaar en humaan wordt geacht. De financiële
consequenties van de normering, die dus zowel met de oprichting van het
ZBO als met de vergroting van de zelfwerkzaamheid van asielzoekers
samenhangt, leiden tot een besparing van circa 10 tot 12% ten opzichte
van de kosten bij ongewijzigd beleid.

De raming van de bezetting c.q. de capaciteit zal aan de hand van de
door het Ministerie van Justitie op te stellen raming van instroom,
doorstroom en uitstroom bij de begrotingsvoorbereiding worden bepaald.

Hierbij zullen tevens de tussentijdse resultaten van de afspraken tussen
de regering en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende de
intensivering van het reguliere woningaanbod worden betrokken.

§ 9 Toepasselijkheid Wet openbaarheid van bestuur en Wet
Nationale ombudsman

In verband met de zelfstandigheid van het bestuursorgaan hebben mijn
ambtgenoten van Algemene Zaken en van Binnenlandse Zaken, en ik het
voornemen om te bevorderen dat het centraal orgaan wordt aangewezen
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als administratief orgaan in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur
en van de Wet Nationale ombudsman.

Artikelen

Artikel 3

In dit artikel worden de hoofdtaken van het orgaan onderscheiden.
Om de in onderdeel a omschreven taak goed te kunnen vervullen zal het

orgaan in ieder geval zorg moeten dragen voor de noodzakelijke
continuïteit van een OC dan wel een AZC door zorg te dragen voor onder
andere vestiging, inrichting en beheer van opvangcentra. Uitgangspunt
van de in onderdeel a omschreven hoofdtaak, die bestaat uit het bieden
van materiële en immateriële opvang aan asielzoekers, is dat de opvang
sober doch humaan van aard is. De in onderdeel a omschreven hoofdtaak
wordt zowel in de onderzoek– en opvangcentra als in de asielzoekers–
centra geboden. Ten aanzien van de materiële opvang is er geen verschil:
beide soorten centra vervullen de hotelfunctie en dragen zorg voor
materiële zaken als kleedgeld, zakgeld, de betaling van buitengewone
kosten en hetten behoeve van asielzoekers afsluiten van een ziektekosten–
verzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Ten aanzien van de immateriële opvangvoorzieningen zijn er een aantal
verschillen tussen de voorzieningen die geboden worden in een OC en
een AZC. Ingevolge het nieuwe toelatings– en opvangmodel, dat met
ingang van 1 januari 1992 is ingevoerd, wordt in beginsel iedere vreem–
deling die een asielverzoek heeft ingediend eerst in een OC geplaatst.
Daar zijn voorzieningen aanwezig voor een eerste onderzoek naar de
gezondheidstoestand van asielzoekers. In zowel een OC als een AZC
bestaat de gelegenheid aan recreatieve en sociaal-culturele activiteiten
deel te nemen. In de OC's ligt het accent meer op recreatie, terwijl in de
AZC's het accent meer ligt op activiteiten die een aanzet geven tot
inburgering (taalles en oriëntatie op de Nederlandse samenleving). Dit
houdt verband met de omstandigheid dat de asielzoekers die zijn
doorgestroomd naar een asielzoekerscentrum een gerede kans hebben
dat zij in Nederland zullen blijven.

In zowel het OC als het AZC spelen vrijwilligers veelal een belangrijke
rol bij zowel de recreatieve respectievelijk de op inburgering gerichte
activiteiten. In de onderdelen b en c wordt bepaald dat het orgaan belast
is met het plaatsen van asielzoekers in de opvangcentra en op gemeente–
lijke opvangplaatsen. Daarnaast hebben voornoemde onderdelen
betrekking op de thans in de praktijk bestaande mogelijkheid dat een
asielzoeker van het ene naar het andere AZC wordt overgeplaatst of
vanuit een gemeentelijke opvangplaats wordt teruggeplaatst in een AZC.
In sommige gevallen gebeurt dat op verzoek van de asielzoeker zelf, in
andere gevallen op aandrang van de instantie die de opvang verzorgt.

Sedert de inwerkingtreding van de ROA worden er tussen de Minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en individuele gemeenten
overeenkomsten gesloten over het beschikbaar stellen van gemeentelijke
opvangplaatsen. De inhoud van dergelijke overeenkomsten wordt in
beginsel bepaald door de ROA. Alleen in bijzondere gevallen kan daarvan
worden afgeweken. De rechten en plichten van de partijen bij de
overeenkomst houden in grote lijnen in dat de gemeente woningen inricht
en beschikbaar stelt voor de huisvesting van een per woning bepaald
aantal asielzoekers, aan hen - overeenkomstig het in de ROA bepaalde -
een toelage verstrekt en ervoor zorg draagt dat zij zijn verzekerd tegen
ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid, en dat de minister voor de
daarmee gemoeide kosten aan de gemeente een bijdrage verstrekt. De
regels inzake de decentrale opvang die nu neergelegd zijn in de ROA
zullen worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur, die in
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overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal
worden opgesteld.

Zoals in het algemene deel van deze memorie reeds is aangegeven, zal
het sluiten van een overeenkomst als hier bedoeld met een gemeente een
zaak blijven van de minister.

Tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het kabinet is in
maart 1993 overeengekomen dat de gemeenten jaarlijks woningen
beschikbaar zullen stellen voor de huisvesting van ex-asielzoekers die als
vluchteling zijn toegelaten dan wel in het bezit zijn van een vergunning tot
verblijf op humanitaire gronden.

Bij de in onderdeel d genoemde taken valt bijvoorbeeld te denken aan
het bemiddelen van het orgaan bij de plaatsing van voornoemde groep in
door gemeenten bij het orgaan aangemelde beschikbare woonruimte.

In het tweede lid is bepaald dat de minister de mogelijkheid heeft om
het orgaan te belasten met in het eerste lid bedoelde taken met betrekking
tot andere groepen vreemdelingen dan asielzoekers indien de minister
voor deze groepen vreemdelingen heeft voorzien in een regeling die
voorziet in de noodzakelijke bestaansvoorwaarden. Hierbij kan bijvoor–
beeld worden gedacht aan de Tijdelijke regeling opvang ontheemden die
onder andere betrekking heeft op ontheemde niet-asielzoekers die niet
beschikken over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van
hun bestaan te voorzien. Met de door de minister vast te stellen regeling
is beoogd te voorzien in een voorliggende voorziening ten opzichte van de
Algemene Bijstandswet.

Artikel 4

Zoais reeds in paragraaf 3, onder d, van het algemene deel van deze
toelichting is gesteld zal het sluiten van bestuursovereenkomsten door de
minister met een gemeente tot het verleden behoren. In deze bestuurs–
overeenkomsten werd onder andere overeengekomen dat aan de
gemeente financiële middelen ter beschikking werden gesteld als
tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld verbetering infrastructuur
bij het opvangcentrum, onderwijsfaciliteiten, de inzet van extra politie–
personeel en de administratieve belasting voor de gemeente.

Het orgaan zal, teneinde asielzoekers te kunnen opvangen, zorg moeten
dragen voor de noodzakelijke continuïteit van een OC dan wel een AZC.
Hiertoe zal het orgaan moeten zorgen voor onder andere vestiging,
inrichting en beheer van de opvangcentra.

Hoewel er geen bestuursovereenkomsten meer worden gesloten zal het
mede tot de taak van het orgaan behoren om aan gemeenten een
uitkering te kunnen verstrekken ten behoeve van de kosten die de opvang
van asielzoekers in een opvangcentrum voor de gemeente met zich
brengt. Aangezien deze uitkeringen dienen te worden beschouwd als
specifieke uitkeringen in de zin van artikel 184 van de Gemeentewet dient
daarvoor een wettelijke basis te worden geschapen. Verder is in casu een
uitkering als voornoemd aangewezen omdat slechts in een beperkt aantal
gemeenten een opvangcentrum gevestigd is en een opvangcentrum in
beginsel langer dan vier jaar in een gemeente is gevestigd en de kosten
aan de gemeenten gedurende de hele periode van vestiging zullen
doorlopen. Onderhavig artikel verschaft een wettelijke basis voor het doen
van bovenbedoelde uitkeringen. De algemene maatregel van bestuur–
waarover voorafgaand aan de totstandkoming overleg met de VNG zal
plaatsvinden - zal zo worden ingericht dat het orgaan, in overleg met de
minister, ook uitkeringen kan verstrekken voor bijzondere situaties.

Artikel 5

Het hoogste gezag binnen het orgaan is bij het bestuur gelegd. De leden
van het bestuur van het orgaan, de voorzitter daaronder begrepen,
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worden door de minister benoemd, geschorst en ontslagen. Het ligt in de
rede dat het benoemingenbeleid van de minister zal inhouden dat de twee
organisaties die zullen opgaan in het orgaan, de Stichting Projecten
Opvang Asielzoekers en de Interimstichting Opvang Asielzoekers, in de
eerste samenstelling van het bestuur van het orgaan vertegenwoordigd
zullen zijn. Om vermenging van verantwoordelijkheden te voorkomen, is
het niet de bedoeling dat ambtenaren deel zullen gaan uitmaken van het
bestuur van het orgaan.

Overigens ligt het voor de hand dat in de samenstelling van het bestuur
de betrokkenheid van organisaties en instellingen die een rol spelen bij de
opvang van asielzoekers tot uitdrukking komt, zoals dat ook nu in het
bestuur van de Interimstichting Opvang Asielzoekers al deels het geval is.
Gedacht wordt aan organisaties als de VNG, als vertegenwoordiger van
gemeenten, het Rode Kruis, dat beschikt over goede internationale
contacten en zijn kennis van de problematiek van mensen die hun land
zijn ontvlucht beschikbaar stelt aan personen en instanties die met de
opvang zijn belast en de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland met het
oog op haar taak bij de begeleiding van vrijwilligers en de belangen–
behartiging van asielzoekers.

Verder zij opgemerkt dat de minister het bestuur in de gelegenheid zal
stellen zijn gevoelen kenbaar te maken over een voorgenomen besluit tot
benoeming of ontslag van een bestuurslid. Het vorengaande geeft het
bestuur de gelegenheid de ondernemingsraad te raadplegen omtrent zijn
gevoelen.

Artikel 7

Ingevolge artikel 3 worden de hoofdtaken van het orgaan onder–
scheiden.

Denkbaar is dat het orgaan bepaalde werkzaamheden, die de uitvoering
van de taken, bedoeld in artikel 3, betreffen wil uitbesteden. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan de opvang van jeugdige asielzoekers of
asielzoekers met psychische problemen of, in voorkomende gevallen, aan
de huisvesting van asielzoekers in de zgn. noodopvang. In beginsel is
tegen uitbesteding van werkzaamheden geen bezwaar. Omdat het echter
een afwijking is van de hoofdgedachte van de wet, is in het tweede lid van
dit artikel bepaald dat de minister aangeeft welke werkzaamheden niet
mogen worden uitbesteed dan na goedkeuring van de minister.

Artikel 8

Op grond van dit artikel zal het orgaan over een bureau beschikken dat
het bestuur ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Waaruit die onder–
steuning zal bestaan, wordt bepaald door het bestuur.

Een evenwichtige afbakening van taken en bevoegdheden tussen het
centrale management van het orgaan en het management van de
opvangcentra is een wezenlijke voorwaarde voor het goed functioneren
van het orgaan als geheel. Het derde lid schrijft daarom een regeling
betreffende beider taken voor. Het spreekt voor zich dat deze door het
bestuur te stellen regels mede betrekking zullen hebben op de aanstelling
van personeel.

Artikel 9

Artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 bepaalt dat ambtenaar
in de zin van voornoemde wet degene is, die is aangesteld om in
openbare dienst werkzaam te zijn. Omdat de personeelsleden van het
orgaan niet de ambtelijke status wordt toegekend is in het eerste lid van
artikel 9 bepaald dat de bij het orgaan werkzame personen geen
ambtenaar zijn, maar werknemers naar burgerlijk recht. Dit brengt met
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zich dat het arbeidsovereenkomstenrecht van het Burgerlijk Wetboek van
toepassing is met het orgaan als werkgever. Hierbij hoort ook een bij de
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht behorende deelname in een
pensioenfonds. Aangezien door artikel B1 van de Abp-wet de personeels–
leden toch als ambtenaar in de zin van voornoemde wet zouden worden
aangemerkt is in het tweede lid bepaald dat de personeelsleden geen
ambtenaar in de zin van de Abp-wet zijn.

Artikel 10

De leden van het bestuur zijn niet in dienst van het orgaan en worden
derhalve niet uit dien hoofde bezoldigd. Op grond van het onderhavige
artikel zullen zij voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen uit
's Rijks kas. De aard en de hoogte van de vergoeding zullen bij minis–
teriële regeling worden bepaald.

Deze kunnen, afhankelijk van de aard van de bestuursfunctie en het
tijdsbeslag dat de functie met zich brengt, per bestuurslid verschillen.
Denkbaar is om bestuursleden van wie de werkzaamheden voor het
orgaan één of meer dagdelen per week in beslag nemen, een vergoeding
op basis van een uurtarief toe te kennen en de bestuursleden bij wie dat
niet het geval is, een vacatiegeld en vergoeding van reis– en verblijf–
kosten.

Artikel 12

Dit artikel bepaalt dat de minister regels kan stellen met betrekking tot
verstrekkingen aan asielzoekers waarbij onder verstrekkingen onder
andere kan worden verstaan onderdak, voedingsmiddelen, kleedgeld,
zakgeld, sociaal-culturele activiteiten, een verzekering tegen ziektekosten
en tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en de
betaling van buitengewone kosten. Deze regels zullen in de plaats komen
van het huidige hoofdstuk II van de Regeling opvang asielzoekers.

De hoogte van het zak– en kleedgeld zal de minister vaststellen in
overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid.

Artikel 13

Uit de betrokkenheid van de minister bij het reilen en zeilen van het
orgaan vloeit voort dat de minister ook een zeker toezicht op het orgaan
zal dienen uit te oefenen. Uiteraard zal het toezicht met de ten opzichte
van zelfstandige bestuursorganen vereiste terughoudendheid moeten
worden toegepast.

Indien de minister echter - bijvoorbeeld naar aanleiding van in het
kader van artikel 14 verkregen informatie - daar aanleiding toe ziet kan het
orgaan een aanwijzing worden gegeven. Voorts is van belang dat de
Minister de beslissing in de keuze van de locatie van een opvangcentrum
aan zich zal houden. De beslissing van de Minister zal worden omgezet in
een aanwijzing aan het orgaan op grond van onderhavig artikel.

Onderhavig artikel geeft vorm aan de verantwoordelijkheid op afstand
van de Minister van WVC voor de opvang van asielzoekers. Aanwijzingen
van algemene aard kan de minisier geven, ten aanzien van individuele
gevallen heeft hij geen bevoegdheden.

Artikel 14

Enerzijds is het voor de minister, onder andere voor de vorming van
beleid en het opstellen van prognoses en financiële ramingen, van
essentieel belang om goed op de hoogte te zijn van de relevante
gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld de instroom en doorstroom van
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asielzoekers, de gemiddelde verblijfstijd in de opvangcentra en
gemeenten en de herkomst en gezinssamenstelling van asielzoekers.
Verder is het voor de minister uiteraard van belang inzichtte hebben in de
effecten van de verschillende beleidsmaatregelen in de praktijk. Ander–
zijds is het voor het orgaan van essentieel belang om tijdig op de hoogte
te worden gesteld van onder andere beleidsmatige ontwikkelingen en
uitkomsten van interdepartementaal overleg. In het licht van het voren–
staande is bepaald dat de minister ter zake van de wederzijdse informatie–
uitwisseling regels kan stellen. In deze regels zal dan onder andere
worden bepaald welke informatie de minister en het orgaan in ieder geval
aan elkaar dienen te verstrekken en met welke frequentie.

Artikel 16

In het eerste lid is geregeld dat het bestuur de begroting vaststelt. Na
goedkeuring van deze begroting zal de minister het subsidie vaststellen.

Het vierde lid biedt de mogelijkheid dat indien er door bijzondere
omstandigheden, bijvoorbeeld een aanzienlijke toename van het aantal
asielzoekers, kosten ontstaan die niet zijn voorzien bij de indiening van de
begroting, er tussentijds een aanvullende begroting wordt ingediend. Ook
de aanvulling van het werkplan en de begroting behoeven goedkeuring
van de minister.

Voor de goede orde zij hier opgemerkt dat het uiteraard niet de
bedoeling is dat middels het onthouden van de goedkeuring aan
werkplan, begroting of jaarrekening nadere controle op de genormeerde
kosten wordt uitgeoefend. De goedkeuring van de begroting zal dan ook
vooral betrekking hebben op de uitgaven inzake niet-genormeerde kosten.

Artikel 77

Onder kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van het bij of
krachtens deze wet bepaalde vallen onder andere de personeelskosten
van het orgaan. De bekostiging van het orgaan wordt bij algemene
maatregel van bestuur geregeld. Deze zal regels bevatten betreffende de
wijze van indiening van de begroting en de aanvraag voor subsidie, de
indeling van de begroting, termijnen, de procedure voor eventuele
tussentijdse bijstelling van de begroting en het subsidie en de afrekening
van het subsidie.

Daarnaast zal de algemene maatregel van bestuur regels stellen
teneinde te voorzien in de behoefte van de minister aan controle– en
verantwoordingsinformatie. Hetstellen van nadere regels kan in de
algemene maatregel van bestuur aan de minister worden opgedragen.

Artikelen 21 tot en met 26

Deze artikelen bevatten het overgangsrecht dat nodig is om de
overgang van zaken, rechten, verplichtingen en personeel van het
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur naar het orgaan te
regelen met behoud van de continuïteit van de werkzaamheden en de
rechtszekerheid voor alle betrokkenen.

Artikel 22

Ingevolge het eerste lid gaat in beginsel het personeelslid dat op de dag
voor de inwerkingtreding te werk is gesteld bij de Interimstichting Opvang
Asielzoekers van rechtswege over in de dienst bij het orgaan. De
rechtspositionele gevolgen van deze overgang moeten een maand voor
de overgangsdatum schrifteüjkzijn meegedeeld.

Het tweede lid regelt de duur van de arbeidsovereenkomst. Gekozen is
voor een eenvoudig stelsel, waarin in alle gevallen een arbeidsovereen–
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komst voor onbepaalde tijd tot stand komt, tenzij het personeelslid was
aangesteld in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd of werkzaam was op een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In die gevallen komt een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot stand, die geldt voor de niet
verstreken tijd van de tijdelijke aanstelling of de arbeidsovereenkomst.

Het spreekt voor zich dat wanneer een personeelslid dat is aangesteld
voor bepaalde tijd of werkzaam is op een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd bij de Interimstichting Opvang Asielzoekers bij voldoende
functievervulling uitzicht is geboden op een vast dienstverband, het
orgaan overeenkomstig deze afspraak zal handelen.

Het derde en het vierde lid hebben betrekking op de inhoud van de
functie en het geheel van de arbeidsvoorwaarden. Deze bepalmgen
leggen rechtstreeks verplichtingen op aan het orgaan.

Als randvoorwaarde geldt dat ten aanzien van deze beide vitale
aspecten van de arbeidsverhouding geen substantiële wijzigingen ten
nadele van het personeelslid optreden.

Het slot van het vierde lid bepaalt dat de minister nadere regels ter zake
stelt. Deze regels zullen betrekking hebben op de toepassing door het
orgaan van een sociaal statuut. Dit statuut regelt de rechtspositionele
overgang, rechten en plichten van het ministerie, de betrokken perso–
neelsleden, voorzieningen en garanties, en komt tot stand in overeen–
stemming met de centrales van overheidspersoneel.

Het vijfde lid voorziet, in overeenstemming met het systeem van het
eerste lid, in een eervol ontslag van rechtswege uit de rijksdienst.
Hierdoor hoeven geen individuele ontslagbesluiten te worden voorbereid.
Het zesde lid legt vast, dat een personeelslid bij de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur bezwaar kan maken tegen de overgang van
rechtswege. Daarvoor geldt een termijn van een maand nadat schriftelijk
mededeling is gedaan van de rechtspositionele gevolgen van de
overgang. De bezwaren zullen betrekking kunnen hebben op de nieuwe
functie en op het geheel van de arbeidsvoorwaarden. Wanneer een
personeelslid van deze mogelijkheid gebruik maakt, komt - in afwijking
van het bepaalde in het eerste lid - op de overgangsdatum geen arbeids–
overeenkomst tot stand en blijft het dienstverband met de staat voors–
hands in stand. Wanneer echter een personeelslid de bezwaren voor de
overgangsdatum intrekt, herleeft de hoofdregel van het eerste lid.

Voorts bepaalt het zesde lid dat de Minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur nadere regels stelt met betrekking tot het onderzoek
van de bezwaren. Het gaat hierbij om een regeling van de procedure.

Het slot van het zesde lid regelt dat de Minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur op de bezwaren beslist. Het zevende en achtste lid
leggen vast wat er gebeurt ten aanzien van een personeelslid op wiens
bezwaren de minister vóór de overgangsdatum beslist.

Het negende, tiende en elfde lid leggen vast wat er gebeurt ten aanzien
van een personeelslid dat de bezwaren na de overgangsdatum intrekt,
dan wel op wiens bezwaren de minister na de overgangsdatum beslist.

Indien de minister na de overgangsdatum, de bezwaren ongegrond
verklaart komt, tenzij het personeelslid kenbaar maakt dat hij niet wenst
over te gaan naar het orgaan, een arbeidsovereenkomst tot stand. Om
administratieve redenen is het wenselijk de totstandkoming van een
arbeidsovereenkomst op een tijdstip gelegen na de overgangsdatum, te
stellen op de eerste dag van de maand.

Indien het personeelslid niet wenst over te gaan naar het orgaan gelden
de normale regels van het ambtenarenrecht. Dit kan, gelet op het
bepaalde in het derde en vierde lid, onder omstandigheden leiden tot een
reorganisatieontslag ingevolge artikel 96 van het ARAR, waarvan het
karakter ingevolge artikel 14 van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 mogelijk
gevolgen heeft voor de wachtgeldaanspraken van het desbetreffende
personeelslid. Hetzelfde geldt wanneer het personeelslid, ondanks het feit
dat de minister diens bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond heeft
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verklaard, niet instemt met de nadere beslissing van de Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en derhalve niet wenst over te gaan
naar het orgaan.

Artikel 23

In het eerste lid wordt een regeling getroffen voor de overgang van de
personele aanspraken op het Algemeen burger lijk pensioenfonds (Abp) en
de verplichtingen daarvan jegens het door het bestuur van het orgaan aan
te wijzen pensioenfonds, ter zake van de ouderdoms– en nabestaanden–
pensioenvoorziening. Met de in deze bepalingen neergelegde regeling
wordt vermeden dat voor het personeel door de overgang van pensioen–
fonds een pensioenbreuk zal optreden.

Aangezien het personeel in dienst bij de Stichting Projecten Opvang
Asielzoekers reeds aanspraken heeft jegens de Stichting Pensioenfonds
voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen, ligt het
voor de hand dat het bestuur van het orgaan zal overwegen voornoemd
pensioenfonds aan te wijzen voor de personeelsleden die ingevolge
artikel 22 overgaan van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur naar het orgaan.

De aanspraken die een personeelslid verkrijgt jegens het pensioen–
fonds, zullen gelijkwaardig zijn aan de wettelijke aanspraken die op de
laatste dag van de kalendermaand voorafgaand aan de overgangsdatum
jegens het Abp bestonden. Dit wil zeggen dat op onderdelen een
afwijkende regeling zal kunnen gelden doch dat in totaliteit sprake zal zijn
van gelijkwaardigheid.

Onverminderd het bepaalde in het vijfde lid, vervallen op grond van het
derde lid op de overgangsdatum alle aanspraken die het personeelslid dat
overgaat naar het orgaan krachtens de Abp-wet op de dag voorafgaande
aan de overgangsdatum toekomen. Deze bepaling heeft geen gevolgen
voor eventuele aanspraken van het personeelslid die ingevolge het derde
en vierde lid van artikel E1 van de Abp-wet eerst na de overgangsdatum
ontstaan. Deze laatste artikelonderdelen hebben betrekking op het recht
op invaliditeitspensioen van het personeelslid dat na een eventueel
ontslag bij het orgaan als wachtgelder ambtenaar is of binnen een maand
na de overgangsdatum uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend
ongeschikt is geworden zijn betrekking te vervullen.

Het vierde lid waarborgt onder meer dat eventuele aanspraken van een
personeelslid op een invaliditeitspensioen die hun grond vinden in ziekten
of gebreken, ontstaan vóór de overgangsdatum, niet ingevolge het derde
lid verloren gaan. Het vijfde lid regelt de positie van personeelsleden die,
in verband met een ingediend bezwaar, op grond van artikel 22, zevende
tot en met het elfde lid, in dienst zijn gebleven bij het Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In dat geval ontstaan, respectievelijk
vervallen de bedoelde aanspraken met ingang van de datum waarop de
arbeidsovereenkomst met het orgaan van kracht wordt.

Het zesde lid regelt de vermogensoverdracht van het Abp aan het
nieuwe pensioenfonds.

Beëindiging van de verhouding met Abp brengt immers mee dat het
Abp een gedeelte van zijn vermogen zal moeten overdragen.

Uitgangspunt voor de bepaling van de waarde-overdracht vormt de
berekening van de opgebouwde aanspraken op de ouderdomspensioenen
van de uittredende deelgerechtigden. Als peildatum geldt daarin de dag
voorafgaand aan het verlies van het ambtenaarschap. De contante waarde
van de hier bedoelde aanspraken wordt gerelateerd aan de contante
waarde van dezelfde aanspraken, maar dan voor de gehele Abp-populatie.
Deze is weer onderdeel van een door het Abp voor het gehele fonds op te
stellen opgebouwde aansprakenbalans. De overdrachtssom wordt
berekend als de contante waarde van de opgebouwde aanspraken op
ouderdomspensioen van de uittredende deelgerechtigden, vermeerderd
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met een evenredig deel, naar rato van de genoemde aanspraken, in alle
posten van de hiervoor bedoelde opgebouwde aansprakenbalans, althans
voor zover deze posten mede betrekking hebben op de personeelsleden
van de Interimstichting Opvang Asielzoekers.

Hierbij behoort ook de component die betrekking heeft op invaliditeits–
pensioen.

Niet overgedragen wordt het vermogen dat kan worden toegeschreven
aan reeds ingegane ouderdoms–, nabestaanden– en invaliditeitspensioen,
aan ingegane VUT-rechten en aan uitgestelde pensioenen (slapersrechten)
omdat de bijbehorende deelgerechtigden achterblijven bij het Abp; ook
deze posten zullen expliciet op de opgebouwde aansprakenbalans moeten
worden vermeld. De toerekening van in beginsel alle balansposten berust
op de gedachte dat het uittredend personeel zo eerlijk mogelijk meedeelt
in het bij het Abp aanwezige vermogen dat mede dank zij de reguliere
premie-afdracht van de te privatiseren instantie tot stand is gekomen.

Dit brengt met zich mee dat ook gedeeld wordt in de op de balans
voorkomende algemene reserve, die overigens positief of negatief kan
zijn.

De bepaling dat het overte dragen vermogen hetzelfde rendements–
potentieel heeft als het vermogen dat bij het Abp achterblijft, komt
praktisch gezien erop neer dat wordt gekozen voor een waardering van de
activa op actuele waarde. De verhouding tussen de actuele waarde en de
door het Abp gehanteerde boekwaarde dient daarbij als correctiefactor op
de eerder berekende vermogensoverdracht.

Het zevende lid bevat een afwijkende bepaling voor de berekening van
de overdrachtssom voor personeelsleden die voorafgaande aan hun
indiensttreding wegens ziekte of gebreken ongeschikt zijn verklaard voor
een voorheen door hen vervulde betrekking, maar die naar het orgaan
overgaan vanuit de betrekking waarin zij hun «restcapaciteit» benutten, al
dan niet via een herplaatsbaarheidsverklaring en feitelijke herplaatsing.
Ten aanzien van zodanige personen wordt de over te dragen waarde
gerelateerd aan de mate waarin zij als «actieven» uit overheidsdienst– en
in zoverre uit het Abp - en in dienst van het orgaan treden («de
restcapaciteit»). In dit verband zij nog opgemerkt dat de betrokkenen voor
het overige (de mate waarin zij arbeidsongeschikt zijn) achterblijven bij
het Abp. Immers hun aanspraken uit hoofde van hun arbeidsonge–
schiktheid (invaliditeitspensioen of herplaatsingstoelage) kunnen niet
worden overgedragen. Dit heeft tot gevolg dat zij voor dit deel de
Abp-premievrije aanspraken op ouderdomspensioen en nabestaanden–
pensioen opbouwen. Daarnaast vindt bij de pensioeninstelling van het
orgaan eveneens opbouw plaats.

Het achtste lid is gebaseerd op het standpunt van de regering dat het
Abp in beginsel geen financieel nadeel of voordeel mag ondervinden van
het op overheidsinitiatief collectief uittreden van deelgerechtigden die tot
dan toe bij het Abp verzekerd waren. Dit brengt mee dat het Abp voor de
uittredende deelgerechtigden een lasten-min-batenberekening moet
maken. Als peildatum geldt daarbij de dag voorafgaand aan het verlies
van het ambtenaarschap. Voor de uitkomst hiervan is van belang welk
toekomstig premiepercentage wordt ingezet. Daarvoor is aansluiting
gezocht bij de lasten-batenbalans van het Abp, waarvan de peildatum
samenvalt met die van de eerder genoemde opgebouwde–
aansprakenbalans. Het hierbij relevante premiepercentage isconform de
Abp-systematiek gesplitst in twee onderdelen, namelijk een basis–
percentage en een inhaalpercentage.

Dit laatste is, met de contante waarde van de toekomstige inhaal–
bijdragen als sluitpost, zodanig vastgesteld dat hierdoor de lasten–
batenbalans juist in evenwicht is.

In het negende lid wordt de verrekening van een voor– of nadeel voor
het Abp met het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
geregeld. Voor zover de vermogensoverdracht door het Abp aan de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 540, nr. 3 22



pensioeninstelling die de regeling voor het personeel van het orgaan gaat
uitvoeren, groter dan wel kleiner is dan de lasten-min-batenuitkomst, is dit
een nadeel respectievelijk een voordeel voor het Abp. Een voor het Abp
financieel neutraal resultaat wordt bereikt door verrekening van het voor–
of nadeel met het privatiserend orgaan.

Artikel24

In dit artikel wordt bepaald dat bij de vermogensoverdracht van het Abp
aan de door het bestuur aangewezen instelling, bedoeld in artikel 23,
eerste lid, wordt afgezien van de heffing van overdrachtsbelasting.

Artikel 25

Ingevolge het eerste lid van dit artikel gaan alle zaken (in de zin van het
Nieuw Burgerlijk Wetboek zijn dat zowel roerende als onroerende zaken),
alle vermogensrechten, waaronder de archiefbescheiden, en andere
rechten en alle verplichtingen, van de Stichting Projecten Opvang
Asielzoekers en de Interimstichting Opvang Asielzoekers over op het
orgaan. Die Stichtingen gaan immers op in het orgaan.

De overgang van medewerkers van de Stichting Projecten Opvang
Asielzoekers naar het orgaan wordt geregeld door de artikelen 1639 aa
e.v. van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek. Uit voornoemde artikelen,
die de implementatie bevatten van Richtlijn 77/187 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen, volgt dat de rechten en verplichtingen die op
het tijdstip van overgang voor de Stichting Projecten Opvang Asielzoekers
voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten met werknemers van rechtswege
overgaan op het orgaan.

Ingevolge het tweede lid gaan de roerende en onroerende zaken en de
rechten die de minister heeft verworven in het kader van de vervulling van
de taken die worden verzelfstandigd en de verplichtingen die de minister
in dat kader is aangegaan, over op het orgaan.

Het onderhavige artikel is met name van belang voor de degenen die
een contractuele relatie hebben met een van beide stichtingen of met de
minister over de onderwerpen die samenhangen met de taken die worden
verzelfstandigd. Ten aanzien van hen geldt dat met ingang van inwerking–
treding van deze wet het orgaan hun wederpartij is.

In het derde lid wordt bepaald dat bij de overgang in de zin van dit
artikel heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijft.

Artikel 26

Dit artikel is, behalve voor het orgaan, van belang voor degenen die
vóór de inwerkingtreding van deze wet een civiele of een administratief–
rechtelijke procedure hebben aangespannen tegen de Stichting Projecten
Opvang Asielzoekers of de Interimstichting Opvang Asielzoekers dan wel
tegen de minister over onderwerpen die samenhangen met de taken die
worden verzelfstandigd, alsmede voor hen tegen wie een van beide
stichtingen dan wel de minister, voor zover het een onderwerp betreft dat
samenhangt mette verzelfstandigen taken, een rechtsgeding heeft
ingesteld. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet
worden de desbetreffende procedures door of tegen het orgaan gevoerd.

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