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De vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur1, belast met het voorbe–
reidend onderzoek, brengt van haar voorlopige bevindingen als volgt
verslag uit.

Algemeen

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij stemden in principe in
met het onderbrengen van een aantal uitvoerende taken van het minis–
terie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van de Stichting
Projecten Opvang Asielzoekers in het in te stellen Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (Coa). In het bijzonder de scheiding van beleid en uitvoering
sprak deze leden aan. Deze scheiding biedt het ministerie de gelegenheid
zich te concentreren op kerntaken. Het beleid, alsmede de controle op de
uitvoering ervan, is de taak van het ministerie. De uitvoering - inclusief de
organisatie daarvan - kan worden overgelaten aan een extern verzelf–
standigd orgaan met een wettelijk verankerd publiek karakter. Voor het
geheel is en blijft de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
aanspreekbaar en politiek verantwoordelijk.

Met de Raad van State vroegen de hier aan het woord zijnde leden of de
begrippen «opvangcentrum» (of «opvang») en «asielzoeker» niet
gedefinieerd zouden moeten worden. Daarbij zou kunnen worden
aangesloten - zo meenden zij - bij de terminologie in de Welzijnswet 1994.
Het leek hun van belang de taak van het Centraal Orgaan ook langs de
weg van de definiëring te beperken tot de opvang van asielzoekers. Er
moet geen misverstand kunnen ontstaan wat dit inhoudt en wie het
betreft.

Zij herhaalden hun zienswijze, dat asielzoekers met enige status -
tijdelijk, dan wel definitief– decentraal in gemeenten moeten worden
opgevangen en alle overigen - veelal in afwachting van de uitslag in een
procedure - centraal door het rijk. Zij vroegen de regering inzicht te
verschaffen in de actuele stand van zaken met betrekking tot het overleg
met de gemeenfen en, eventueel, met de provincies.

Zij vroegen in ditverband of de opvangtaak moet worden beperkttot
Nederland of dat ook eventuele opvang van asielzoekers in het buitenland
tot de taak van het Centraal Orgaan moet worden gerekend. Zij hadden,
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indien dit laatste de bedoeling is, daarbij de nodige aarzelingen, hoewel
veilige opvang in de eigen regio en opvang in Nederland vaak communi–
cerende vaten_yormen. Hoe effectiever de opvang in de eigen regio, des te
minder de noodzaak te vertrekken naar een veilig land ver weg.

De leden van de PvdA-fractie hadden kennis genomen van het
voorliggende wetsvoorstel. Alhoewel deze leden zich deels konden
herkennen in de door de regering weergegeven argumentatie om over te
gaan tot de instelling van een zelfstandig bestuursorgaan, wezen zij op het
onderscheid tussen beheersaspecten en beleidsaspecten in de centrale
–qpvang van asielzoekers. Zij erkenden daarbij dat beheer enerzijds, en
beleid anderzijds niet altijd even duidelijk van elkaar zijn te onder–
scheiden, laat staan te scheiden. Terwilie van een flexibele en dynamische
organisatie van de centrale opvang van asielzoekers valt volgens deze
leden veel te zeggen voor een verzelfstandiging in een publiekrechtelijke
constructie. Met betrekking tot de meer beleidsmatige aspecten van de
centrale opvang plaatsten deze leden de nodige vraagtekens en kantteke–
ningen. In het bijzonder als het gaat om de contacten met lagere
overheden en bevolkingsgroepen, de budgettaire aangelegenheden en de
bewaking van de kwaliteit van de opvang, kan volgens deze leden de
rijksoverheid zich niet aan de nodige verantwoordelijkheden onttrekken.
Een actieve opstelling van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur is daarbij noodzakelijk, waarbij zeker in de aanloopfase
gezamenlijk met het Centraal Orgaan moet worden opgetrokken. Deze
leden vroegen de regering of zij deze opvatting deelt.

Ten slotte plaatsten de leden van de PvdA-fractie nog een drietal
kanttekeningen. In de eerste plaats benadrukten zij dat de centrale opvang
van asielzoekers een rijkstaak blijft, hetgeen volgens hen inhoudt dat
toezicht van het rijk op het orgaan volstrekt is gelegitimeerd. Ter illustratie
wezen zij in dit verband naar analoge situaties, zoals bij voorbeeld de
jeugdhulpverlening. In de tweede plaats bleven zij zich afvragen waarom
de onlangs geprivatiseerde opvang van uitgenodigde vluchtelingen niet is
betrokken bij dit wetsvoorstel en waarom dit niet alsnog kan gebeuren. In
de derde plaats vroegen zij in hoeverre de verantwoordelijkheidsverdeling
met betrekking tot opvangtaken via een algemene maatregel van bestuur
wordt geregeld, omdat immers de Welzijnswet expliciet stelt dat uitvoe–
rende taken op het terrein van het welzijnsbeleid onder de gemeenten
ressorteren. Graag zagen zij ook hierop een reactie van de regering.

De leden van de WD-fractie konden zich, zoals zij ook al eerder hadden
te kennen gegeven, voorstellen dat bij de opvang van asielzoekers tot een

_zekere scheiding tussen beleid en uitvoering moet worden gekomen. Zij
zouden het echter op prijs stellen als de regering nog eens expliciet
weergeeft waarom nu is gekozen voor verzelfstandiging in de publiekrech–
telijke vorm, terwijl voor de overgangssituatie werd gekozen voor
privaatrechtelijke vormgeving. Zij hadden zich daarnaast ook kunnen
voorstellen dat zou zijn gekozen voor uitbesteding van bepaalde taken,
onder behoud van volledige rijksverantwoordelijkheid.

De leden van de fractie van D66 hadden met interesse kennis genomen
van het voorliggende wetsvoorstel, dat de instelling regelt van een
zelfstandig bestuursorgaan belast met de uitvoering van de opvang van
asielzoekers. De definitieve verzelfstandiging van de opvang van
asielzoekers (die thans - met uitzondering van bestuurlijke taken - reeds
in handen is gelegd van het samenwerkingsverband van de Interim–
stichting Opvang Asielzoekers [ISOA] en de Stichting Projecten Opvang
Asielzoekers [POA]) wordt hiermee afgerond. De leden van de fractie van
D66 hadden de voorgenomen verzelfstandiging op hoofdlijnen gesteund.
De concrete invulling van de taken en verantwoordelijkheden van het op
te richten zelfstandig bestuursorgaan enerzijds, en van het ministerie van
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Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur anderzijds, alsmede de invulling van
de ministeriële verantwoordelijkheid voor het zelfstandig bestuursorgaan
en daarmee de reikwijdte van de parlementaire controle, vragen uiteraard
nog om zorgvuldige regelgeving. De indiening van het wetsvoorstel bij de
Kamer heeft - gelet op de oorspronkelijk beoogde datum van inwerking–
treding van 1 januan jl. - nogal wat vertraging opgelopen, naar het deze
leden voorkwam mede in verband met de tijd die gemoeid was met de
advisering door de Raad van State. Zij constateerden overigens, dat het
advies van de Raad van State heeft geleid tot het expliciet toekennen van
het budgetrecht (goedkeuring begroting en jaarrekening) aan de minister,
waarmee deze leden van harte instemden. Hiermee is immers ook de
parlementaire controle op dit punt verzekerd.

De leden van de fractie van D66 onderschreven de in de inleiding
gegeven motivering voor het onderbrengen van de - overwegend
uitvoerende –taken van de opvang van asielzoekers in een zelfstandige
organisatie onder ministeriële verantwoordelijkheid. Zij sloten zich
eveneens aan bij de beschrijving van de ontwikkeling van de opvang van
asielzoekers sinds het begin van de jaren tachtig. Die ontwikkeling
kenmerkt zich door een toenemende behoefte aan structureel beleid en
uitvoering. Waar de «bed–, bad en broodregeling» voorTamils nog een
incidenteel karakter droeg, is thans sprake van een situatie, waarin de
opvang van asielzoekers geheel andere eisen stelt aan de overheid. Dat
geldt zowel voor het beleid als voor de uitvoering. Dat vergt dus een
realistische visie op het migratievraagstuk en een structurele aanpak van
de opvang van asielzoekers.

Daarbij heeft de overheid bovendien de morele plicht, het maatschap–
pelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers te behouden. De leden
van de fractie van D66 vonden dit essentieel. Om die zorgplicht tot
uitdrukking te brengen, en in het verlengde daarvan de zorg voor de
integratie van (erkende) asielzoekers, is de ministeriële verantwoorde–
lijkheid voor de opvang van asielzoekers naar het oordeel van deze leden
dan ook onontbeerlijk.

Terecht wordt, zoals gezegd, gezocht naar nieuwe instrumenten voor de
verwezenlijking van deze taak. Ook de lopende discussie over de
herziening van het opvangmodel (verantwoordelijkheidsverdeling
rijk-provincie-gemeente) is daarvan een voorbeeld. De leden van de fractie
van D66 vroegen de minister op dit laatste in te gaan: welke wijzigingen
zal de beoogde nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling hebben voor dit
wetsvoorstel?

Het plaatsen van asielzoekers in gemeentelijke opvangplaatsen (artikel
3, eerste lid onder c) zal dan immers op termijn tot het verleden kunnen
behoren, terwijl de bemiddeling bij het plaatsen van statushouders in
gemeenten (artikel 3, eerste lid onder d) daarvoor mogelijk in de plaats
treedt. Hoe staat het overigens met de uitwerking van het nieuwe model
in de drie daartoe ingestelde werkgroepen van rijk en VNG/IPO?

De leden van de fractie van D66 onderschreven de geformuleerde
uitgangspunten van het wetsvoorstel, al vroegen zij, of met name de
scheiding tussen beleid en uitvoering wel op alle onderdelen even helder
is. Daarop zouden zij nog terugkomen bij de bespreking van paragraaf 3
van de memorie van toelichting, waarin een beschrijving wordt gegeven
van de taken van het ministerie, respectievelijk de uitvoeringsorganisatie.

De leden van de fractie van D66 vroegen op deze plaats naar de
invulling van de wettelijke regeling door nadere regelgeving (delegatie en
subdelegatie). Kan de minister op basis van het wetsvoorstel een
overzicht geven van de algemene maatregelen van bestuur, danwel de
ministeriële regelingen die nog tot stand zullen worden gebracht? Kan zij
daarbij weergeven, waarom de totstandkoming van nadere regelgeving -
voor zover deze leden het zagen - in alle gevallen facultatief is geformu–
leerd? Van sommige nadere regelgeving staat toch nu reeds vast dat zij
moet worden vastgesteld? Is de minister overigens bereid een (vorm van
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een) «voorhangprocedure» in de wet op te nemen? De leden van de
fractie van 066 achtten dit wenselijk.

De leden van de fractie van GroenLinks hadden met gemengde
gevoelens kennis genomen van voorliggend wetsvoorstel. Enerzijds
konden zij instemmen met de gedachte dat beleid en uitvoering in het
voorliggend wetsvoorstel worden gescheiden, anderzijds stelden zij grote
vraagtekens bij de aan het zelfstandig bestuursorgaan toe te delen
bevoegdheden.

In het wetsvoorstel wordt een zelfstandig bestuursorgaan in het leven
geroepen voor de uitvoering van de opvang van asielzoekers. De leden
van de fractie van GroenLinks vroegen de regering wat precies de
doelstelling van de in het leven te roepen organisatie moet zijn. Hoort een
duidelijke definitie van een dergelijke doestelling niet in de wet thuis, zo
vroegen deze leden.

Voorts vroegen de leden van de fractie van GroenLinks de regering naar
de verhouding tussen het zelfstandige bestuursorgaan en individuele
asielzoekers. In hoeverre heeft een asielzoeker in de toekomstige situatie
nog te maken met mensen die niet in dienst zijn bij het zelfstandig
bestuursorgaan? In hoeverre zal het een asielzoeker mogelijk zijn zich te
wenden tot hulpverleningsinstellingen of andere buiten de opvang
werkende deskundigen op het gebied van welzijn en gezondheidszorg? De
leden van de fractie van Groenünks vroegen de regering in dat kader te
reageren op de opmerkingen van VluchtelingenWerk Nederland, die er
voor pleit de immateriële begeleiding in andere handen te stellen dan in
het wetsvoorstel wordt voorgesteld. Daarbij nemen zij beleids–
uitgangspunten voor het welzijnsbeleid van het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuurten voorbeeld, die de zelfstandigheid en
onafhankelijkheid van hulpvragers in het algemeen centraal stellen. In
hoeverre is dit wetsvoorstel tegenstrijdig met die beleidsuitgangspunten,
zo wilden de hier aan het woord zijnde leden vernemen.

De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling en grotendeels
met instemming kennis genomen van het wetsvoorstel en de bijbeho–
rende toelichting. De ontwikkelingen in het recente verleden ten aanzien
van de opvang van asielzoekers hebben terecht geleid tot een herbe–
zinning over de wijze van beleidsontwikkeling en –uitvoering. Zij konden
zich vinden in de aangebrachte scheiding tussen beleid en uitvoering. Een
nieuwe visie op de taken van de rijksoverheid in het algemeen en op het
terrein van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in het bijzonder, moet er
toe leiden dat uitvoerende diensten worden verzelfstandigd. Met deze
algemene lijn konden de leden van de SGP-fractie zich verenigen.

De leden van de fractie van de SGP memoreerden dat zij in het
mondeling overleg van 3 december 1991 (Kamerstuk 22 146, nr. 28) over
het beleidsvoornemen ten principale hadden ingestemd met de verzelf–
standiging van de uitvoerende taken inzake de opvang van asielzoekers.
Zij waren de regering erkentelijk dat zij uiteindelijk niet heeft gekozen voor
een stichtingsvorm, maar voor het vormen van een zelfstandig bestuurs–
orgaan, dit in overeenstemming met de uitgangspunten van de nota
Functionele decentralisatie (kamerstuk 21 042).

De leden van de SGP-fractie hadden begrepen dat de verzelfstandigings–
gedachte feitelijk al uitgewerkt is in overleg met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en maatschappelijke organisaties. Zij vroegen of
de provincies ook hierbij betrokken zijn geweest, aangezien overwogen
wordt de provincies ook een bepaalde verantwoordelijkheid toe te kennen
bij de opvang van asielzoekers.

Ten slotte riepen de leden van de SGP-fractie in herinnering dat zij
tijdens eerdergenoemd mondeling overleg enige verwondering hadden
uitgesproken aangaande de privatisering van de opvang van uitgenodigde
vluchtelingen, terwijl voor de opvang van asielzoekers is gekozen voor
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verzelfstandiging. Hierover verkregen zij nog gaarne een verduidelijking.
Zij vroegen welk traject de destijds voorgencmen privatisering heeft
doorlopen.

De leden van de GPV-fractie hadden eveneens met belangstelling kennis
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij konden er mee
instemmen om de nieuwe organisatie voor de opvang van asielzoekers
onder te brengen in een zelfstandig bestuursorgaan. Zij constateerden
dat, met blijvende erkenning van de publieke verantwoordelijkheid van de
overheid terzake, met de externe verzelfstandiging de uitvoering van het
opvangbeleid meer op afstand van de overheid wordt geplaatst. Dit in
tegenstelling tot het toelatingsbeleid zoals dat door het ministerie van
Justitie wordt vormgegeven, waarbij is gekozen voor de vorming van een
agentschap. Deze leden vroegen of is overwogen de opvang van
asielzoekers in een later stadium onder de verantwoordelijkheid van het
ministerie van Justitie te brengen. Zal de verzelfstandigingsbeslissing dit
eventueel vergemakkelijken?

Ook het lid van de RPF-fractie had met belangstelling kennisgenomen
van het onderhavige wetsvoorstel. Met betrekking tot het asielbeleid
herinnerde hij de regering aan zijn voorstel dat asielzoekers het beste
onder het toezicht van de Verenigde Naties in hun eigen regio kunnen
worden opgevangen. Met deze oplossing zou de stroom asielzoekers naar
ons land kunnen worden ingedamd door hen op basis van quotering toe
te laten. In hoeverre zou in dit stelsel een zelfstandig Centraal Orgaan nog
vereist zijn?

Tevens informeerde hij in hoeverre er vergelijkbare organen als het
Centrale Orgaan in de andere lidstaten van de Raad van Europa aanwezig
zijn.

Het wetsvoorstel richt zich op een bestuurlijke en organisatorische
herschikking van taken, die leiden tot het instellen van een zelfstandig
bestuursorgaan en een aanzet tot herijking van de opzet van de opvang
van asielzoekers, zo merkte het lid van de RPF-fractie op. Feitelijk betreft
het een kaderwet, die op allerlei punten nog ingevuld zal of kan worden
door algemene maatregelen van bestuur, ministeriële beschikkingen of
regelingen, die worden opgesteld door het bestuur van het Centraal
Orgaan. Het lid van deze fractie vroeg in hoeverre het parlement wordt
geraadpleegd over de verdere invulling in de algemene maatregelen van
bestuur en ministeriële beschikkingen. Hij meende dat de keuze voor
verzelfstandiging van de organisatie die de centrale opvang van asiel–
zoekers verzorgt, past in de algemene trend bij de rijksoverheid van
verzelfstandiging van uitvoeringstaken. Het principe van het onder–
brengen van uitvoerende taken bij een zelfstandig bestuursorgaan heeft
naar zijn mening de voorkeur boven de huidige verbrokkelde en weinig
inzichtelijke situatie. Deze instemming weerhield hem er niet van enige
kritische opmerkingen te plaatsen.

Het lid van deze fractie huldigde de opvatting dat het doel van het
Centraal Orgaan als zelfstandig bestuursorgaan verbetering van de
effectiviteit en de kwaliteit van de centrale opvang dient te zijn. Waarom is
deze doelstelling niet in de wettekst opgenomen? Hij had voorts begrepen
dat het om een «Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers» gaat. Toch
constateerde hij dat de taakinvulling betrekking heeft op zowel centrale als
decentrale opvang. Het orgaan zal namelijk verantwoordelijk zijn voor de
plaatsing van asielzoekers in centrale en decentrale opvang. Ook zal het
orgaan financiële verstrekkingen aan gemeenten doen. Verder leidde hij
uit het wetsvoorstel af dat zowel de materiële als de immateriële opvang
onder de verzorging van de centrale opvang valt. Een en ander brengt met
zich mee dat alle aspecten van het leven van de bewoners wordt beheerst
en geregeld door dit zelfstandig bestuursorgaan: (her)plaatsing, uitke–
ringen, voeding, medische opvang, slaapplaats, maatschappelijke
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begeleiding en integratie. Hij vroeg of het niet beter zou zijn dat het
Centraal Orgaan zich alleen zal bezighouden met de verzorging van de
materiële opvang. De uitvoering van de immateriële begeleiding komt dan
in handen van reguliere instellingen, zoals diensten in het kader van de
medische en psychosociale zorg. Deze diensten hebben een dusdanig
privacy-gevoelig karakter dat hun onafhankelijke positie gewaarborgd
dientte worden. Daartoe zou financiële ruimte moeten worden geboden
door middel van een uitbestedingscontract.

Het lid van de RPF-fractie vroeg om een onderbouwing van de zinsnede
«Vanuit het gegeven dat nu een groter deel van de asielzoekers dan in het
verleden zicht heeft op langdurig verblijf ( ) is het van belang asielzoekers
al in de fase van de centrale opvang zoveel mogelijk vanuit dat perspectief
op te vangen» (blz. 4 van de memorie van toelichting). Betekent dit bij
voorbeeld dat tijdens het AZC-verblijf het volgen van goede taalpro–
gramma's en een adequate maatschappij-oriëntatie mogelijk moet zijn?

3. Taken

3.7. Taken en verantwoordelijkheid van het ministerie

De leden van de CDA-fractie waren het in grote lijnen eens met de
taakverdeling tussen de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
en haar ministerie enerzijds, en het Centraal Orgaan anderzijds, zoals die
in de memorie van toelichting wordt beschreven. Zij vroegen - onder
verwijzing naar hun eerder gestelde vraag over de formulering van artikel
3 - waarom die taakverdeling niet in de tekst van het wetsvoorstel kan
worden opgenomen. Toelichting vroegen zij op de taak van het ministerie
onder B: «Het maken van afspraken met gemeenten inzake gemeentelijke
opvang». Gaat het daarbij om afspraken met individuele gemeenten, of
wordt hier gedoeld op afspraken met de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten? Zij meenden, dat het regelen van concrete opvang in de
afzonderlijke gemeenten een zaak van het Centraal Orgaan zou kunnen
zijn, gegeven de afspraken die tussen de verschillende overheidsniveaus
zijn gemaakt. Ook de voorlichting, voorzover een rijkstaak (dus vooral
betrekking hebbend op centrale opvangvoorzieningen), kan het beste door
het Centraal Orgaan samen met de gemeente gebeuren.

Door middel van algemene maatregelen van bestuur kan de minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur het Centraal Orgaan sturen. De
hier aan het woord zijnde leden zouden graag inzicht krijgen in de inhoud
van deze aanwijzingen aan het Centraal Orgaan. Kan een overzicht
worden verstrekt welke algemene maatregelen van bestuur en regelingen
de minister voornemens is uit te vaardigen, wat daarvan de globale
inhoud is en wanneer deze zullen verschijnen? In elk geval moet worden
voorkomen, zo vonden zij, dat het ministerie te dicht komt te zitten op
bestuur en directie van het Centraal Orgaan. Het is immers de bedoeling
de slagvaardigheid van de opvang te vergroten.

Kan, zo vroegen deze leden, het Centraal Orgaan registergoederen
(gebouwen, terreinen en dergelijke) in eigendom hebben, verwerven en
afstoten? Wat is precies de ruimte die het krijgt om overeenkomsten aan
te gaan met derden? In hoeverre zal het rijk zijn gebonden aan de
overeenkomsten die het Centraal Orgaan aangaat?

Het Centraal Orgaan neemt bestaande eigendommen en verplichtingen
van het rijk en van de Stichting Projecten Opvang Asielzoekers over. Kan -
globaal - inzicht worden gegeven in die eigendommen en verplichtingen?

De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering mede te delen of, en
zo ja in hoeverre, de bestuurlijke contacten met lagere overheden geheel
en al kunnen worden overgelaten aan het in te stellen orgaan. Gegeven de
hier en daar voorkomende bestuurlijke obstakels, lijkt het toch voor de
hand te liggen dat de rijksoverheid zelf de mogelijkheid behoudt om in
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overleg met provincies en vooral gemeenten eventuele belemmeringen
bij het verwerven en inrichten van accommodaties weg te nemen, aldus
deze leden. Zij wezen er in dit verband ook op dat in de praktijk gebleken
is, dat juist ambtenaren van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur er in tal van gevallen in geslaagd zijn een sociaal draagvlak
voor de opvang te bewerkstelligen, door middel van adequate
voorlichting aan en overleg met de plaatselijke bevolking in gemeenten
waar accommodaties ingericht moesten worden. Ook vroegen zij de
regering of de tot nu toe gangbare praktijk bij het verwerven van
onroerend goed voor opvangdoeleinden aanleiding geeft om deze taak in
het vervolg geheel en al aan het in te stellen orgaan over te laten.

Waar de regering melding maakt van voorafgaand overleg met
enerzijds de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en anderzijds het
Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland, wordt niet vermeld wat het
resultaat van dit overleg is geweest. Kan de regering hier duidelijkheid
over verschaffen, zo vroegen deze leden. De leden van de PvdA-fractie
waren benieuwd naar de mate van vrijheid, die zal worden gegeven aan
het in te stellen orgaan bij de voorgenomen vestiging van centra. In het
overleg met de betrokken gemeentebesturen komen doorgaans uiteenlo–
pende aspecten van bestuur en openbare orde naar voren, waarbij het
soms gewenst is dat de rijksoverheid zelf als gesprekspartner optreedt. Dit
niet alleen vanwege het al dan niet terecht toegekende zwaardere
politieke gewicht, maar ook omdat het bestuurlijk spectrum van de
rijksoverheid nu eenmaal breder is dan dat van een zelfstandig bestuurs–
orgaan. Gaarne zouden deze leden hierop eveneens een reactie van de
regering vernemen.

Dat de verhouding tussen de uitvoeringsorganisatie voor de opvang
van asielzoekers en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
er een op afstand zal zijn, wordt door de leden van de PvdA-fractie
onderschreven. Toch wezen zij er op dat een vorm van toezicht of
inspectie vanuit de overheid op de activiteiten van het in te stellen orgaan
naar hun mening gewenst is. Een aanwijzingsbevoegdheid, zoals door de
regering wordt voorgesteld, is in dit verband slechts één van de te
hanteren instrumenten. Graag zouden deze leden vernemen, welke
alternatieven als aanvulling voorhanden zijn en hoe de regering over de
respectieve toepassing daarvan denkt.

De leden van de WD-fractie zouden graag een duidelijk overzicht
ontvangen van de taken en bevoegdheden die de ministeriële verantwoor–
delijkheid (verder) inperken ten opzichte van de huidige interimsituatie. Zij
waren het eens met de constatering in de memorie van toelichting dat een
aantal factoren de opvang van asielzoekers politiek en maatschappelijk
zeer gevoelig maakt. Zij vroegen dan ook zeer nadrukkelijk of in dit
verband de verwerving van gebouwen en terreinen voor asielzoekers–
centra en het leggen en onderhouden van de bestuurlijke contacten wel
onder de te verzelfstandigen taken zouden moeten vallen. Waarom wordt
deze keuze nu wel gemaakt, terwijl er bij de keuze voor de huidige
interimsituatie van uitgegaan is de taken met een bestuurlijke component
bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuurte laten. Zij
vroegen bovendien of deze taakoverdracht niet op gespannen voet staat
met het effectief inhoud kunnen geven aan één van de taken waarvoor de
minister nadrukkelijk verantwoordelijk blijft, te weten het zorgdragen voor
regionale spreiding (lokatiekeuze).

De hier aan het woord zijnde WD-fractieleden zouden graag zien dat in
bovenstaand verband ook wordt ingegaan op de vraag wat concreet
bedoeld wordt met «politieke marges», waarvan in de memorie van
toelichting sprake is. Is de inhoud van de «Algemene faciliteitenregeling»
al vastgesteld. Zo ja, hoe luidt deze regeling?

In het verleden is er door leden van van de VVD-fractie op aange–
drongen één bewindspersoon verantwoordelijk en aanspreekbaar te laten

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 540, nr. 5



zijn voor opvang van asielzoekers en justitiële toelatingsprocedures,
omdat - gelet op de onderlinge samenhang tussen deze twee aspecten -
op deze wijze een betere coördinatie van beleid is te verwezenlijken. Zij
vroegen of bij de voorbereiding en vaststelling van dit voorstel is
overwogen de verantwoordelijkheid overte dragen aan het ministerie van
Justitie. Zo neen, waarom niet?

De leden van de fractie van D66 vroegen hoe het bij het zelfstandig
bestuursorgaan onderbrengen van het verwerven van accommodaties en
de daarmee samenhangende bestuurlijke contacten zich verhoudt tot de
hier genoemde verantwoordelijkheid van het ministerie voor de locatie–
keuze van de centra.

De leden van de fractie van D66 vroegen, gelet op artikel 16, wat wordt
bedoeld met de verantwoordelijkheid die het ministerie draagt voor de
begrotingsvoorbereiding.

De leden van de SGP-fractie waren van oordeel dat aan de ministeriële
verantwoordelijkheid inzake de opvang van asielzoekers geen afbreuk
mag worden gedaan. Zij achtten het daarom juist dat beleidsvorming, het
sluiten van overeenkomsten met gemeenten en hetfinanciee! beleid
(inclusief toezicht en sturing) onder verantwoordelijkheid van het
ministerie blijven.

3.2. Taken en bevoegdheden uitvoeringsorganisatie

De leden van de CDA-fractie vroegen of in de taak van het Centraal
Orgaan niet beter tot uitdrukking moet worden gebracht, dat die in de
eerste plaats is het in materiële zin opvangen van asielzoekers naar twee
categorieën: a. de niet-statushouders in centrale opvang (onderzoek– en
opvangcentrum en asielzoekerscentrum) en b. de statushouders via
gemeenten. Immers, de immateriële aspecten van de opvang zijn een
eerste verantwoordelijkheid van maatschappelijke organisaties die deze
taak met steun van de overheid (straks dus via het Centraal Orgaan)
verrichten, zowel in de centrale opvang als in de gemeenten.

Zij meenden dat vooral artikel 3 meer concreet kan worden geformu–
leerd, waardoor de directe taken (organisatie en uitvoering materiële
opvang centraal) en de indirecte taken (immateriële opvang centraal en
decentraal, alsmede organisatie en facilitering opvang decentraal) helder
worden onderscheiden. Zij nodigden de regering daartoe uit.

Zij vroegen de regering of is overwogen maatschappelijke organisaties,
met name Vluchtelingenwerk Nederland, maar ook het Nederlandse Rode
Kruis, één of meer leden van het bestuur te laten voordragen, waarna de
minister benoemt. De maatschappelijke inbedding van het Centraal
Orgaan kan daarmee winnen. Het is overigens nadrukkelijk niet hun
bedoeling dat organisaties vertegenwoordigers aanwijzen in het bestuur,
zoals de regering zelf in toelichting op artikel 6 schrijft. Het bestuur is ook
niet de plaats waar overleg tussen de verschillende betrokken overheden
en organisaties moet plaats vinden.

Op welke wijze zullen asielzoekers zich kunnen verweren tegen de
beslissingen van het Centraal Orgaan? Wordt daarvoor een interne
bezwaarschriftenprocedure opgezet? Weliswaar bestaat formeel een
beroep op de rechter open, maar het moet toch zo goed mogelijk worden
voorkomen, dat kostbare en langdurige procedures worden aange–
spannen. De door Vluchtelingenwerk Nederland gesuggereerde onafhan–
kelijke regionale bezwaarschriftencommissies, die aan het bestuur van het
Centraal Orgaan adviseren, kwam de hier aan het woord zijnde leden voor
een goede oplossing te zijn. Daarnaast zal een helder stelsel van
huisregels met sancties nodig zijn ter vastlegging van de rechten van de
asielzoeker in het opvangcentrum, maar uiteraard ook van zijn plichten.
Bestaat al zicht op dergelijke regels in het Centraal Orgaan? Is de minister
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voornemens daarvoor een aanwijzing te geven? In zulke huisregels kan
een klachtenregeling vanzelfsprekend niet ontbreken.

De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering of zij er echt van
overtuigd is, dat met de in te stellen faciliteitenregeling, die wordt
gekoppeld aan het Centraal Orgaan, het sluiten van bestuurs–
overeenkomsten door de minister met een gemeente tot het verleden zal
behoren. Zullen gemeenten, mede vanuit een oogpunt van rechtsze–
kerheid, toch niet meer belang hechten aan een formele overeenkomst
met de rijksoverheid dan aan afspraken met een Centraal Orgaan?

Een zelfstandig bestuursorgaan zoals voorgesteld, behoeft een
krachtdadig bestuur dat niet wordt gehinderd door achterliggende
organisatie– of andere belangen, zo meenden de leden van de
PvdA-fractie. Zij plaatsten derhalve vraagtekens bij de al dan niet directe
bestuurlijke betrokkenheid van organisaties als de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, Vluchtelingenwerk Nederland en zeker het Rode
Kruis. Van meer belang achtten deze leden de betrokkenheid van de
gekozen ondernemingsraad van het Centraal Orgaan bij de bestuurs–
samenstelling. Binnen instellingen die net als het in te stellen orgaan
ressorteren onder de CAO-Welzijn, wordt in de praktijk steeds meer
gebruik gemaakt van het voordrachtsrecht van gekozen medezeggenschaps–
organen, hetgeen door de leden van de PvdA-fractie wordttoegejuicht.

De leden van de fractie van D66 vroegen, of de plaatsingsbeschikkingen
in de toekomst zullen zijn aan te merken als beschikkingen van het
zelfstandig bestuursorgaan, waartegen vervolgens administratief beroep
open staat. Ook vroegen zij, of in dat geval niet dient te worden voorzien
in een verplichte bezwaarschriftenprocedure bij een in te stellen
bezwaarschriftencommissie van het bestuur van het zelfstandig bestuurs–
orgaan, alvorens beroep op de administratieve rechter openstaat. Dat zou
dan ook moeten gelden voor andere beschikkingen van het zelfstandig
bestuursorgaan.

De leden van de fractie van D66 vroegen naar de totstandkoming van de
«Faciliteitenregeling opvangcentra».

Ook wilden zij vernemen of zij uit het hier gestelde in de memorie van
toelichting moesten afleiden, dat voor de verwerving en bekostiging van
accommodaties (telkens weer) afzonderlijke instemming van het
ministerie wordt vereist. Zij verwezen naar de laatste zin van de memorie
van toelichting onder D (blz. 7). Hoe verhoudt dat zich dan tot de
weergegeven verantwoordelijkheidsverdeling tussen ministerie en
uitvoeringsorganisatie?

De leden van de fractie van GroenLinks vroegen de regering waarom
wordt voorgesteld om beroep tegen een beschikking van het zelfstandig
bestuursorgaan open te stellen bij de rechter op basis van de Algemene
Wet Bestuursrecht. In hoeverre wordt daarmee een nieuwe procesgang in
het leven geroepen? Is overwogen een dergelijk beroep via een interne
bezwaarschriftenprocedure bij een onafhankelijke bezwaarschriften–
commissie te doen verlopen? Voorts vroegen deze leden de regering
waarom er geen klachtenregeling is voorzien voor klachten over behan–
deling en opvang? Een dergelijke klachtenregeling is op allerlei plaatsen
in de wetgeving voorzien. Waarom niet hier? Zeker als de volledige
opvang in één hand wordt gelegd, is het immers van belang dat degenen
die van die ene instantie afhankelijk zijn zich tot een onafhankelijke
klachtencommissie kunnen wenden ingeval van klachten, aldus de hier
aan het woord zijnde leden. Een dergelijk klachtrecht zou onderdeel
kunnen zijn van een «statuut» van het zelfstandig bestuursorgaan, waarin
rechten en plichten, leefregels in de centra met daarbij behorende
sancties en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van asielzoekers
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worden vastgelegd. Daarmee kan de relatie tussen het zelfstandig
bestuursorgaan en asielzoekers worden verhelderd en geregeld.

De leden van de fractie van GroenLinks vroegen de regering nogmaals
uit te leggen hoe de verhouding tussen rijk (ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur), gemeenten en zelfstandig bestuursorgaan
zal zijn bij de vestiging van een nieuw opvangcentrum. Wie onderhandelt
met wie, waarover, en wie sluit vervolgens het contract met wie? En in
hoeverre zullen «onwillige» gemeenten meer kans krijgen onwillig te
blijven als niet het rijk maar het zelfstandig bestuursorgaan de contract–
partner is?

De leden van de SGP-fractie hadden begrepen dat het instrument van
de bestuursovereenkomst tussen rijk en gemeente over de opvang van
asielzoekers wordt vervangen door een algemene faciliteitenregeling.
Bovendien hadden zij begrepen dat enerzijds het ministerie overleg voert
met gemeenten over hetter beschikking stellen van opvangplaatsen,
terwijl anderzijds het nieuwe orgaan ook overleg met gemeenten zal
voeren over verwerving en inrichting van nieuwe lokaties. Zij stelden
derhalve de vraag of het instrument bestuursovereenkomst (die met
afzonderlijke gemeenten wordt gesloten) wel kan worden gemist. Of
moesten zij het zo verstaan dat de algemene faciliteitenregeling slechts
een nadere invulling betreft van een tussen rijk en gemeente gesloten
bestuursovereenkomst?

De leden van de GPV-fractie waren er nog niet van overtuigd dat de
verzelfstandiging de opvangproblematiek zal verminderen, in die zin dat
met name de financiële ruimte en de ruimte om snel op acute problemen
in te spelen groter worden. In dit verband stelden zij de vraag of een
goede kwaliteit van de opvang wel gewaarborgd is indien de op afstand
geplaatste organisatie wordt geconfronteerd met een hoge instroom en
een beperkt budget. Deze leden constateerden dat in het onderhavige
wetsvoorstel kwaliteitsregels ontbreken en de nadere invulling van de
taken van het Centraal Orgaan nog moet plaatsvinden. Is het niet gewenst
voor de verschillende centra een aantal kwaliteitsnormen te ontwikkelen,
zodat de behandeling en de zorg in de opvangcentra op een gelijk niveau
komt te liggen, zoals VluchtelingenWerk Nederland voorstelt? In hoeverre
zal door de organisatie met vastgestelde budgetten per asielzoeker
gewerkt worden?

In dit verband wezen zij ook op de suggestie van VluchtelingenWerk
Nederland om een regeling op te stellen ten aanzien van huisregels en
sancties, zodat het bestuur van het Centraal Orgaan centraal kan overzien
hoe de individuele directies jegens de bewoners opereren en geen
willekeur optreedt. Acht de regering een dergelijke regeling in het belang
van de rechtsgelijkheid in behandeling van bewoners?

De leden van de GPV-fractie stelden de vraag of zal worden voorzien in
een interne bezwaar– en klachtenprocedure, zodat niet direct gekozen
hoeft te worden voor een beroep op de rechter op basis van de Algemene
Wet Bestuursrecht.

Het was de leden van de GPV-fractie niet geheel duidelijk geworden in
hoeverre de bevoegdheid van de organisatie met de gemeente te
overleggen over de vestiging van asielzoekers zich zal verhouden tot de
bevoegdheid van de minister om met gemeenten bestuurs–
overeenkomsten te sluiten. Enerzijds zal het Centraal Orgaan in overleg
treden met gemeenten inzake de vestiging van een nieuw opvang–
centrum, anderzijds zal het ministerie de afspraken met de gemeenten
blijven maken inzake de gemeentelijke opvang. Wordt hier geen ondui–
delijk overlegcircuit geschapen? Is het maken van afspraken met
gemeenten niet veeleer een bevoegdheid van de minister? Deze leden
wensten duidelijkheid terzake. Immers, de nieuwe «Faciliteitenregeling
opvangcentra» zal het instrument van de bestuursovereenkomst tussen
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het rijk en de gemeente van vestiging vervangen. Wat is de inhoud van
deze regeling? Kan de nieuwe organisatie zelfstandig afspraken maken
met een gemeente over centrale opvangplaatsen, of is daarvoor eerst de
goedkeuring van de minister nodig? Is het vervolgens mogelijk dat de
nieuwe organisatie zich ook zal bezighouden met de doorstroming naar
de gemeentelijke opvangplaatsen en daarover met de gemeente,
waarmee óók reeds voor de centrale opvang afspraken zijn gemaakt in
overleg treedt, of blijft de minister de eerstaangewezene om hierover in
overleg te treden? Zal in de op te stellen algemene maatregel van bestuur
terzake aan de nieuwe organisatie een bevoegdheid worden gegeven (blz.
15 van de memorie van toelichting)?

Ook de contacten met eigenaars en exploitanten van (beoogde)
opvangaccommodaties worden taken van de nieuwe organisatie. De
leden van de GPV-fractie vroegen hoever de afspraken zijn gevorderd
tussen het ministerie en de nieuwe organisatie rond de verwerving en
bekostiging van dergelijke nieuwe opvanglocaties. Krijgt de Kamer ook
inzicht in de terzake op te stellen procedure (blz. 7 memorie van toelich–
ting)?

4. Een zelfstandig bestuursorgaan sui generis

De commissie-Scheltema wees in haar rapportage op het ontbreken van
een consistente lijn bij het instellen van zelfstandige bestuursorganen en
bij het regelen van de bevoegdheidsverdeling tussen de minister en die
organen. De leden van de VVD-fractie vroegen of dit wetsvoorstel getoetst
is aan algemene, voor de gehele rijksoverheid geldende, uitgangspunten
voor verzelfstandiging. In dit verband wijst de commissie-Scheltema
onder meer op de wenselijkheid van een periodieke stelselmatige
evaluatie. De hier aan het woord zijnde VVD-fractieleden zouden zich
kunnen voorstellen dat ook bij dit wetsvoorstel de wenselijkheid hiervan
ZOLJ zijn benadrukt.

De leden van de fractie van D66 vroegen, hoe de instelling van het
«zelfstandig bestuursorgaan sui generis» zich verhoudt tot het advies van
de commissie-Scheltema (in het kader van de Vraagpuntennota) omtrent
de instelling van zelfstandige bestuursorganen en de meest wenselijke
invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid.

Overigens onderschreven deze leden, zoals gezegd, de keuze voor
externe verzelfstandiging. Waar inderdaad enerzijds op inhoudelijke en
politieke overwegingen privatisering moet worden afgewezen, is,
anderzijds, op goede gronden geen keuze gemaakt voor interne verzelf–
standiging. De in hoofdzaak uitvoerende taken van de opvang van
asielzoekers kunnen immers op meer afstand van de minister worden
geplaatst en in dat licht is een wijziging van de ministeriële verantwoorde–
lijkheid verantwoord.

5. Inrichting van de organisatie

Met betrekking tot de benoeming van bestuursleden van het zelfstandig
orgaan rees bij de leden van de WD-fractie de vraag of de recrutering van
onafhankelijke , terzake deskundige bestuursleden op persoonlijke titel
niet de voorkeur zou verdienen boven de voorgenomen recrutering uit
een aantal met name genoemde organisaties.

6. Sturing en bekostiging

De leden van de CDA-fractie waren benieuwd naar een nadere
aanduiding van wat in de memorie van toelichting wordt aangeduid als
een «sober doch humaan» opvangbeleid, dat vraagt om «een materieel en
immaterieel voorzieningenniveau dat voldoet aan de minimumeisen» (blz.
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4). Wat zijn de ijkpunten bij die eisen? Hoe beoordeelt de regering de
huidige situatie ten opzichte van die eisen in de verschillende vormen van
opvang? Hoe valt te waarborgen, dat het Centraal Orgaan - gegeven de
ongewisheid bij de schatting van aantallen asielzoekers - op elk moment
een opvang kan bieden die voidoet aan de door de minister te formuleren
minimumeisen?

Op diverse piaatsen in de memorie van toelichting (bij voorbeeld blz. 4
en blz. 11) maakt de regering gewag van haar uitgangspunt dat voorde
opvang een materieel en immaterieel voorzieningenniveau nodig is, dat
voldoet aan de minimumeisen, die in de Nederlandse samenleving
aanvaardbaar worden geacht. De leden van de PvdA-fractie vroegen de
regering wat zij daarmee precies bedoelt, ook al omdat deze leden zich
niet aan de indruk konden onttrekken dat met het voortschrijden van de
tijd, het veranderen van het politieke klimaat en bovenal de stijging van de
aantallen asielzoekers het begrip «maatschappelijke aanvaardbaarheid»
aan herinterpretatie onderhevig is.

De leden van de PvdA-fractie vroegen met betrekking tot de bekos–
tiging, of sprake is van een tegenstrijdigheid binnen de verantwoordelijk–
heidsverdeling tussen de minister en het in te stellen orgaan. Aan de ene
kant krijgt het orgaan de taak om binnenkomende asielzoekers te
huisvesten en daarvoor de vereiste accommodaties te verwerven en in te
richten, terwijl, aan de andere kant, de minister elk jaar bepaalt hoeveel
centrale opvangplaatsen worden gecreëerd. Niet alleen de te verwachten
aantallen asielzoekers zijn daarbij blijkbaar in het geding, maar ook de
budgettaire kaders die door de rijksbegroting en de meerjarencijfers
worden gesteld. Deze leden vroegen in dit verband of de regering in haar
begrijpelijke streven om een vorm van «open-eind-financiering» te
vermijden, het paard niet achter de wagen spant. Zij herinnerden de
regering daarbij aan hun pleidooi, gedaan tijdens diverse mondelinge
overleggen in 1992 en 1993 over de asielopvang, waarin zij pleitten voor
een structureel opvangbeleid. Hierdoor zou kunnen worden vermeden,
zoals helaas gebeurde bij de opstelling van de Rijksbegroting 1993, dat
aanvankelijk opgevoerde centra werden geschrapt om vervolgens - onder
druk van de stijgende aantallen asielzoekers –tegen navenant hogere
kosten en ad hoc weer te worden opgevoerd. Graag zouden deze leden
hierop een reactie van de regering ontvangen.

Met betrekking tot de medische zorg binnen de centra plaatsten de
leden van de PvdA-fractie een aantal kanttekeningen. Zij hadden kennis
genomen van de verontrusting onder de aan asielzoekerscentra
verbonden artsen en verpleegkundigen, die is ontstaan door het
voornemen de curatieve zorg over te hevelen naar regionale zorgaan–
bieders, met daarbij de GGD als vangnet. Deze leden waren van mening
dat binnen de onderzoek– en opvangcentra de medische voorzieningen
ten behoeve van de binnenkomende asielzoekers onaangetast moeten
blijven. Tevens wezen zij op eerder gedane toezeggingen van de minister
naar aanleiding van de tragische affaire-Muluta (april 1992), dat binnen elk
centrum een medisch aanspreekpunt– bij voorbeeld in de persoon van
een verpleegkundige - aanwezig zal zijn. Overigens waren zij leden ook
benieuwd naar de aard van de ziektekostenverzekering ten behoeve van
asielzoekers en de kosten die daarmee gepaard gaan. Gaarne wensten zij
een reactie van de regering hierop te ontvangen.

De leden van de fractie van D66 vroegen naar de (tussentijdse)
resultaten van de «heroverwegingsexercitie» onder leiding van secretaris–
generaal Geelhoed, in het kader van de herijking van de kosten van de
opvang van asielzoekers. Speelt ook dit onderzoek mogelijk nog een rol
bij de vast te stellen bekostigingssystematiek? Zij doelden hierbij in het
bijzonderop interdepartementale kostenaspecten. Kan de minister een
meer precies inzicht geven in de kostenverdeling over de verschillende

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 540, nr. 5 12



ministeries zoals die thans geldt en zoals die mogelijk wordt gewijzigd?
Kan de minister hierbij tevens mededelen wat deze kosten zijn?

De leden van de fractie van D66 vroegen, hoe de expliciete verantwoor–
delijkheid van het ministerie voor het jaarlijks vaststellen van het aantal
centrale opvangplaatsen zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid van
het zelfstandig bestuursorgaan voor de opvang van asielzoekers. Juist
situaties waarin te laat wordt ingezien dat het voorzien in extra centrale
opvangcapaciteit noodzakelijk is, moeten immers worden vermeden. Zij
verwezen, ter illustratie, naar de spanningen die hierbij afgelopen zomer
waren opgetreden. Het zelfstandig bestuursorgaan kan de capaciteits–
behoefte, lopende het jaar, beter overzien, heeft ook tot taak deze te
overzien en moet daarom in staat worden gesteld tot tijdige bijstelling van
de behoefte en de daarop afgestelde verwerving van accommodaties. Dit
is in de huidige situatie moeiüjk gebleken. Uiteraard dient de minister het
budgetrecht te behouden ten aanzien van een eventuele aanvullende
begroting, maar op grond van artikel 16, vierde lid bestaat daartoch de
mogelijkheid toe? Op die wijze is de jaarlijkse toetsing verzekerd.

De leden van de fractie van D66 vroegen, of met de hier genoemde
«groen licht-procedure» wordt gedoeld op de afzonderlijke instemmings–
procedure voor de verwerving, dan wel afstoting van accommodaties als
reeds genoemd in paragraaf 3.

De leden van de fractie van D66 vroegen naar de concrete uitwerking
van de herijking van de kosten van opvang, in verband met de grotere
zelfwerkzaamheid van asielzoekers, de integratie buiten de centra en ten
slotte de regeling van de medische opvang. Zij vroegen om meer inzicht
in de de immateriële opvang, in het bijzonder op het terrein van educatie,
toeleiding tot de arbeidsmarkt en maatschappelijk– en welzijnswerk. De
verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van deze belangrijke
activiteiten, alsmede de bekostiging ervan, zijn naar hun oordeel
onvoldoende duidelijk omschreven.

De leden van de fractie van D66 vroegen of zij het goed begrepen, dat
reeds voorafgaande aan de definitieve verzelfstandiging de verwerving
van accommodaties en de daarmee samenhangende bestuurlijke
contacten worden overgedragen aan het Centraal Orgaan. Betekent dit dat
daartoe ambtenaren worden gedetacheerd bij het Centraal Orgaan?

7. Personeel

Uit de memorie van toelichting blijkt instemming van het personeel met
de beoogde constructie, aldus merkten de leden van de CDA-fractie op.
Betekent dat iedere betrokkene heeft ingestemd? Hoe groot is de formatie
die achter blijft bij het ministerie? Hoe groot wordt de centrale organisatie
van het Centraal Orgaan en hoe groot de formatie in de onderzoek– en
opvangcentra en de asielzoekerscentra? Zijn er medewerkers wiertaak
geheel zal verdwijnen en die dus baanloos worden?

De leden van de PvdA-fractie waren ingenomen met het feit dat, zoals
de regering stelt, alle betrokkenen hebben ingestemd met een arbeids–
overeenkomst naar burgerlijk recht. Wel wilden zij graag vernemen hoe de
bedragen zijn opgebouwd, die gemoeid zijn met de netto-netto-garantie
voor de betrokken medewerkers. Eenzelfde vraag betreft de overige
incidentele kosten die samenhangen met de oprichting van het Centraal
Orgaan. Overigens plaatsten de leden van de PvdA-fractie vraagtekens bij
de geraamde besparing die de verzelfstandiging zal opleveren, aangezien
de in de memorie van toelichting (blz. 14) genoemde cijfers al weer door
de praktijk achterhaald zijn.

De leden van de WD-fractie zouden graag een meer precies inzicht
krijgen in hettotaal aantal formatieplaatsen bij het orgaan, centraal en
decentraal. Op bladzijde 4 van de memorie van toelichting wordt
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benadrukt dat het telkens variërende aantal op te vangen personen een
flexibele organisatie vergt, die kan groeien en krimpen en dat een
ambtelijke organisatie daarop niet is toegesneden. Kan de regering
mededelen op welke wijze - ook in relatie tot de ambtelijke status van de
medewerkers van het orgaan - die noodzakelijke flexibiliteit ook echt
inhoud kan krijgen?

8. Financiële gevolgen van het wetsvoorstel

Gelet op de voortdurende onzekerheid over de aantallen op te vangen
asielzoekers, is het vooraf ramen in financieel opzicht een moeilijke zaak,
aldus de leden van de CDA-fractie. Er is immers sprake van een
open-einde-regeling. Wie een asielverzoek doet, heeft rechten, ook op
opvang. Kan de regering uiteenzetten hoe precies het financiële verkeer
tussen het Centraal Orgaan, het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur en de rijksbegroting als geheel, in het bijzonder in de loop van
een begrotingsjaar zal worden geregeld? Waarop is de veronderstelde
besparing van circa 10 procent gebaseerd? Kunnen de beoogde normen
per asielzoeker en per situatie (opvangcentrum, asielzoekerscentrum,
gemeente) nader worden toegelicht (huidige, verwachte)? Welke
verschuivingen treden op naar aanpalende algemene voorzieningen, zoals
die in de gezondheidszorg, welzijnsvoorzieningen, onderwijs–
voorzieningen en dergelijke?

Kan het genoemde incidentele bedrag van f 10 mln. nader worden
gespecificeerd? Worden de overhead kosten van het Centraal Orgaan
opgenomen in de normen per asielzoeker of wordt daarvoor een
afzonderlijke bijdrage van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur voorzien? De leden van de CDA-fractie zouden gaarne een totaal
financieel overzicht ontvangen met betrekking tot de oude en de nieuwe
situatie, uitgaande van de in de memorie van toelichting genoemde
aantallen asielzoekers.

Kan nader worden uiteengezet hoe de regering de zelfwerkzaamheid
van de asielzoeker in de centrale opvang ziet. Wat kan door hen worden
gedaan, gegeven het in principe kortstondige verblijf in de - vaak ook nog
verschillende centrale opvang? De hier aan het woord zijnde leden waren
overigens op zich, om meer dan één reden, een voorstander van die
zelfwerkzaamheid. Vooral het element daarin dat mensen zoveel mogelijk
voor zichzelf zorgen en daaraan zelfbewustheid ontlenen, spreekt hen aan.
Tot inactiviteit «veroordeeld» zijn, is voor niemand goed en mag eigenlijk
niemand worden aangedaan. Het kan echter niet worden ontkend, dat er
wel spanning kan ontstaan tussen zelfwerkzaamheid en verdringing van
betaalde arbeid door beroepskrachten in de centra. Is daarover overleg
geweest met betrokkenen?

De leden van de PvdA-fractie herinnerden er aan dat zij bij herhaling
hadden gepleit voor een grotere (zelf)werkzaamheid in de centra. Daarbij
dachten zij nietalleen aan hetgeen de regering opsomt (blz. 11 van de
memorie van toelichting), maar ook aan sociaal-culturele, educatieve en
sportactiviteiten.

De leden van de PvdA-fractie beseften terdege dat er, overigens zeer tot
hun spijt, nog geen politieke meerderheid bestaat om asielzoekers
desgewenst economisch actief te laten zijn. Dit neemt echter niet weg,
aldus deze leden, dat vanuit de opvangcentra kan worden gestimuleerd
dat asielzoekers zich ook op maatschappelijke activiteiten buiten het eigen
centrum richten. Dit sluit volgens deze leden naadloos aan bij de ook door
de regering voorgestane participatie van kansrijke asielzoekers in het
zogeheten nieuwkomersbeleid. Gaarne zagen deze leden hierop een
reactie van de regering.
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De leden van de WD-fractie konden van harte instemmen met de
voorgestelde actualisering van het tot nu toe gevoerde opvangbeleid. Het
daarbij gehanteerde uitgangspunt dat asielzoekers vanaf het eerste
moment moeten worden geconfronteerd met de hier geldende rechten en
plichten met de daarbijbehorende zelfwerkzaamheid in opvangcentra
werd door hen onderschreven. Mede in dit verband is sprake van
effiency-voordelen van 10 a 12 procent van de kosten (circa f 40 mln.). Bij
hen bestond de behoefte aan een nadere onderbouwing van deze
percentages en bedragen. Zij zouden in het bijzonder ook graag inzicht
krijgen in het onderscheid tussen de kostenbesparingen die voortvloeien
uit de verzelfstandigingsoperatie op zichzelf, en die welke voortvloeien uit
de actualisering van het beleid. Ook zouden zij graag antwoord krijgen op
de vraag of nader inzicht kan worden verstrekt in de feitelijke normering
ter vaststelling van het budget van het uitvoeringsorgaan.

De leden van de fractie van D66 vroegen naar een nadere onder–
bouwing van de beoogde besparing van de kosten van opvang. De
besparing als zodanig (uitgedrukt in een percentage) is gebaseerd op de
herijking van een aantal kosten van opvang, hiervoor reeds genoemd.
Deze herijking, en daarmee de financiële gevolgen ervan, waren hun nog
onvoldoende duidelijk.

Uiteraard verwachtten deze leden in dit verband ook een actuele raming
van de kosten van opvang, op basis van de huidige instroomprognoses. In
1993 zijn circa 35 000 asielverzoeken ingediend. Een instroomprognose
van 25 000 asielzoekers in 1994 is dan ook aan de lage kant. Ook de
doorstroom– en uitstroomprognoses behoeven bijstelling, gelet op de
recente afspraken tussen rijk-VNG/IPO tot 1 januari 1995.

Tot slot is reeds nu de vraag gerechtvaardigd, tot welke structureel
andere kostenraming een mogelijke wijziging van de verantwoordelijkheids–
verdeling tussen rijk (asielzoekers) en gemeenten (statushouders) zal
leiden. De behoefte aan centrale opvangcapaciteit zal zich hierdoor
kunnen wijzigen, uiteraard mede afhankelijk van de vergrote inspan–
ningen van gemeenten om statushouders ook echt te huisvesten en op
die wijze de centrale opvangcapaciteit te ontlasten.

De leden van de fractie van GroenLinks vroegen naar de financiële kant
van het voorstel. Kan de besparing die wordt voorzien, nader worden
uitgewerkt? Welk deel komt voort uit doelmatigheidsverbetering, en welk
deel uit besparingen voortkomend uit zelfwerkzaamheid van asielzoekers?
In hoeverre wordt voorzien dat de zelfwerkzaamheid een verplicht karakter
krijgt, met daaraan gekoppelde sancties? In hoeverre is een dergelijke
handelwijze integratiebevorderend te noemen, als dat in de plaats zou
komen van het leren van de Nederlandse taal en andere studie, zo
vroegen de hier aan het woord zijnde leden.

De leden van de GPV-fractie vroegen of inzicht kan worden gegeven in
de meest recente ramingen van de in–, door– en uitstroom in 1994. Is de
geraamde besparing van circa 10-12 procent nog wel reëel te noemen?

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid asielzoekers bij bepaalde
werkzaamheden in de opvangcentra te betrekken. Het mede verantwoor–
delijk maken van bewoners voor het reilen en zeilen in de centra achtte
het lid van de RPF-fractie positief. Wel vroeg hij wat de zelfwerkzaamheid
van asielzoekers inhoudt. Hij nodigde de regering uit een toelichting te
geven op de stelling dat door zelfwerkzaamheid een besparing van 10 tot
12 procent kan worden verwezenlijkt.

Dit lid miste een passage over de financiering van de opvang. Hij doelde
in het bijzonder op, waar het gaat om integratieprogramma's, de
financiële inbreng van andere ministeries.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 540, nr. 5 15



9. Toepasselijkheid Wet Openbaarheid van Bestuur en Wet
Nationale Ombudsman

De leden van de fractie van D66 vroegen of de aanwijzing van het
zelfstandig bestuursorgaan als administratief orgaan in de zin van de Wet
openbaarheid van bestuur en de Wet Nationale ombudsman, niet reeds
voortvloeit uit het zijn van bestuursorgaan in de zin van de Algemene Wet
Bestuursrecht. Overigens vroegen zij, of deze aanwijzing tot gevolg heeft
dat het werkplan, de begroting en de jaarrekening openbaar zijn, terwijl
dit anders - voor zover niet uit hoofde van dit wetsvoorstel geregeld - niet
het geval zou zijn.

10. Artikelen

Algemeen

De leden van de CDA-fractie vroegen waarom in een aantal artikelen
(12, 13, 15, 17, 19) sprake is van een «kan»-bepaling voor het geven van
ministeriële aanwijzingen, nu uit de memorie van toelichting blijkt, dat de
minister voornemens is dergelijke aanwijzingen te geven. Is het niet beter
om in het wetsvoorstel vastte leggen, dat die aanwijzingen worden
gegeven?

Artikel 3

In het eerste lid onder c wordt gesproken van «op gemeentelijke
opvangplaatsen». Kan in de plaats daarvan ook worden gelezen «in
gemeenten», zo vroegen de leden van de CDA-fractie.

In het tweede lid verschijnt, maar nu onder weer een andere benaming,
de «rest-categorie»- vreemdelingen. Waarom is niet aangesloten bij de
terminologie van de Welzijnswet 1994, aldus een vraag van de leden van
de CDA-fractie.

Artikel 4

De leden van de CDA-fractie merkten op dat in de memorie van
toelichting wordt gesteld, dat de normuitkering van het Centraal Orgaan
aan de gemeente een specifieke uitkering in de zin van artikel 184 van de
Gemeentewet wordt. Betekent dit ook, dat de uitkering in principe na 4
jaar ter discussie komt?

Aan welke bijzondere situaties wordt gedacht, op basis waarvan een
extra uitkering kan worden gedaan, zo vroegen de leden van de
CDA-fractie.

De leden van de GPV-fractie constateerden dat de nieuwe organisatie
bevoegd wordt specifieke uitkeringen te verstrekken ten behoeve van de
kosten die de opvang van asielzoekers in een opvangcentrum voor de
gemeente met zich brengt. Zij vroegen hoe dit zich verhoudt tot de
bevoegdheid van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op
basis van de Welzijnswet specifieke uitkeringen te verstrekken. In welke
bijzondere situaties kan de organisatie eveneens uitkeringen verstrekken
(blz. 16 memorie van toelichting)? Zal voor die uitkeringen ook de
algemene regel gelden dat de duur ervan niet meer dan vier jaar zal zijn?

Artikel 7

De leden van de GPV-fractie constateerden dat het Centraal Orgaan de
bevoegdheid krijgt werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. De
minister zal bepalen welke werkzaamheden niet mogen worden uitbe–
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steed. Op basis van welke criteria zal de minister een afweging maken? Is
het niet gewenst hieromtrent een algemene procedure te laten gelden?

Artikel 10

De leden van de fractie van het CDA vroegen waaraan de hoogte van de
vergoeding wordt gerelateerd.

Artikel 12

De leden van de fractie van D66 vroegen of dit artikel ook betrekking
heeft op vast te stellen «huisregels» en de handhaving daarvan in
opvangcentra. Zij vroegen de minister naar de wenselijkheid daarvan. In
elk geval meenden zij, dat een klachtenregeling (met wellicht een
klachtencommissie op centraal niveau bij het bestuur van het zelfstandig
bestuursorgaan) serieus moet worden overwogen. Zij verwezen daarbij
naar hetthans bij de Kamer aanhangige wetsvoorstel inzake het opstellen
van klachtenregelingen en het instellen van klachtencommissies bij door
de overheid gesubsidieerde instellingen. Graag vernamen zij de reactie
van de minister.

Artikel 15

Dit artikel vermeldt dat de minister het jaarverslag zendt aan de beide
Kamers der Staten-Generaal. Het lid van de RPF-fractie vroeg of ook de
werkplannen en de begrotingen openbaar zullen zijn.

Artikel 16

Zijn het werkplan, de begroting en de jaarrekening openbare stukken?
De leden van de CDA-fractie gingen daar van uit, doch zagen dat graag
bevestigd.

De CDA-fractieleden wensten te vernemen of een bijzondere omstan–
digheid, als in het vierde lid genoemd, ook een hoger of lager aantal
asielzoekers als geraamd kan zijn. Wordt aan andere bijzondere omstan–
digheden gedacht? Valt een tegenvallende doorstroming naar gemeenten
bij voorbeeld ook onder die bijzondere omstandigheden?

Artikel 20

De leden van de fractie van D66 vroegen, of het geen aanbeveling
verdient in dit verband ook de totstandkoming van nadere regelgeving
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van asielzoekers
vast te leggen. Dit zou ook op basis van artikel 12 wellicht kunnen worden
verwezenlijkt.

Het lid van de RPF-fractie had begrepen dat dit artikel bepaalt dat een
ieder die betrokken is bij de uitvoering van de wet, verplicht is tot
geheimhouding van gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent
of redelijkerwijs moet vermoeden. Hoe moet deze geheimhoudings–
clausule worden begrepen? Op welke gegevens heeft hij betrekking?

De voorzitter van de commissie,
Nuis

De griffier van de commissie,
Van der Windt
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