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Algemeen

Het verheugt mij dat uw Kamer met zoveel spoed het verslag met
betrekking tot het voorstel van wet betreffende de instelling van een
zelfstandig bestuursorgaan, belast met de materiële en immateriële
opvang van asielzoekers (verder ZBO) heeft uitgebracht. Met waardering
heb ik kennis genomen van de inbreng van de verschillende fracties en de
positieve houding ten opzichte van de verzelfstandiging die ik daarin
proef. Die positieve houding laat onverlet de kritische kanttekeningen, die
op sommige punten ook leiden tot aanpassing van het voorstel van wet.
Een nota van wijziging terzake is bijgevoegd.

Alvorens in te gaan op de afzonderlijke vragen heb ik behoefte enkele
algemene kanttekeningen te plaatsen. Het is niet overdreven de ontwikke–
lingen met betrekking tot de opvang asielzoekers turbulent te noemen. De
sterk groeiende instroom, de lange duur van de afhandeling van de
asielaanvragen en de uitstroom van statushouders, plaatsen de centrale
opvang onder grote druk. Waar de hoge instroom bij genoemde fasen van
het traject tot achterstanden heeft kunnen leiden, mag achterstand bij het
realiseren van voldoende opvangplaatsen niet aan de orde zijn.
Uitgangspunt van het opvangbeleid is dat iedere asielzoeker die daarvoor
in aanmerking komt wordt opgevangen. Vanuit dat beginsel is in het
achter ons liggende jaar - soms met veel moeite en eenmaal met een
betreurenswaardig incident– alle noodzakelijke centrale opvang gereali–
seerd. En ook de eerste maanden van dit jaar laten geen ander beeld zien.
In dat kader is in het laatste kwartaal van 1993 door het Kabinet met de
VNG en het IPO overlegd over wijzigingen in het opvangmodel. De begin
dit jaar gemaakte nadere afspraken - waarop verderop in de beant–
woording wordt ingegaan - moeten de druk op de centrale opvang op
termijn verminderen, zowel als gevolg van het binnen gemiddeld 7
maanden afhandelen van de justitiële procedures (is thans gemiddeld 13
maanden) als het direct na statusverlening uitplaatsen van asielzoekers
naar gemeenten. Deze afspraken laten onverlet het vraagstuk van de hoge
instroom.

In deze omgeving heeft in de afgelopen jaren de verzelfstandiging van
de uitvoering van de centrale opvang vorm gekregen. De overgang van de
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nu in het samenwerkingsverband Centrale Opvang Asielzoekers (COA)
samenwerkende Stichting Projecten Opvang Asietzoekers (POA) en
Interimstichting Opvang Asielzoekers (ISOA) naar het ZBO is de afronding
van dat proces. Die afronding is niet alleen een formalisering van de
huidige situatie. Er wordt namelijk voorzien in vorming van een bestuurs–
orgaan, waaraan als gevolg van het bestuurlijk karakter nog enkele -
verderop in de beantwoording te benoemen - taken worden opgedragen
die tot op heden door het ministerie worden uitgevoerd. Ook wordt
voorzien in overgang van het personeel dat in dienst van het ZBO komt.

Ik ben er van overtuigd dat met deze verzelfstandiging op een goede
wijze onderscheid wordt aangebracht tussen beleid en uitvoering en dat
de ministeriële verantwoordelijkheid voor de uitvoering is gewaarborgd
door terzake voldoende instrumenten in de wet op te nemen.

De noodzaak tot concentratie van de uitvoering heeft zich in de
achterliggende periode voldoende bewezen. De in de praktijk nu al
gerealiseerde samenwerking tussen de stichtingen POA en ISOA heeft
het, in combinatie met de bestuurlijke inspanningen van het ministerie,
mogelijk gemaakt een meer dan verdubbelde opvangcapaciteit te
realiseren; niet altijd zonder problemen, maar het is wel gelukt.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de CDA-fractie over de
actuele stand van zaken met betrekking tot het overleg met gemeenten en
provincies over de opvang van asielzoekers en huisvesting van status–
houders kan ik meedelen, dat het Kabinet eind november 1993 en in
januari jl. met de besturen van de VNG en het IPO overleg heeft gevoerd.

Inzet van de besprekingen was het in gezamenlijkheid zoeken naar
oplossingen om de toegelaten asielzoekers, de zgn. statushouders zo snel
mogelijk in gemeenten te vestigen. Gezien de huidige hoge instroom is
dat niet alleen gewenst vanuit de behoefte om statushouders zo snel
mogelijk in de samenleving te integreren, maar ook om capaciteit in de
centrale opvang vrij te maken.

Het genoemde overleg is positief verlopen en heeft geresulteerd in een
aantal afspraken, die betrekking hebben het opvangmodel als zodanig en
op de overgangssituatie van het huidige naar het nieuwe model.

In het huidige opvangmodel leveren gemeenten zowel woningen voor
de opvang van asielzoekers, de zgn. decentrale ROA, als voor reguliere
huisvesting van statushouders. In de centrale opvang, die onder mijn
verantwoordelijkheid wordt georganiseerd verblijven asielzoekers en
thans, noodgedwongen, statushouders.

Het huidige opvangmodel is niet berekend op de hoge instroom van de
afgelopen tijd. Daarom is het wenselijk de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen gemeenten en het Rijk te verhelderen, zodat er geen onduide–
lijkheid kan bestaan over wie in welke fase van het proces waar voor
verantwoordelijk is.

Uitgangspunt in het nieuwe model wordt dat het Rijk verantwoordelijk
is voor de opvang van asielzoekers en de gemeenten voor de huisvesting
en inburgering van statushouders. Daarbij worden onder statushouders
verstaan: vluchtelingen, houders van vergunning tot verblijf (VW-ers) en
houders van een voorwaardelijke VTV (WTV-ers).

Op basis van dit uitgangspunt vervallen de zgn. decentrale
ROA-plaatsen. Daartegenover staat dat zodanige afspraken met de
gemeenten worden gemaakt dat statushouders zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 3 maanden na statusverlening moeten worden gehuisvest.
Bij voorkeur in een gewone woning, maar als die onverhoopt op een
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bepaalde locatie tijdelijk niet voorhanden is, op andere creatieve
manieren.

Invoering van het nieuwe model kan plaatsvinden op het moment, dat
aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo spoedig mogelijk zal in een
bestuurlijk overleg de invoeringsdatum worden bepaald.

Hierbij wordt er van uitgegaan dat invoering van het nieuwe model
mogelijk is per 1 januari 1995. Voorwaarden hiervoor zijn dat de taakstel–
lingen voor huisvesting gerealiseerd zijn en de centrale opvang blijvend
ontlast blijkt te kunnen worden door voldoende uitstroom. De taakstelling
voor huisvesting betreffen:

- Vóór 1 mei 1994 zullen 30 000 ROA-plaatsen in het kader van de
2o/oo-actie beschikbaar zijn. De afspraak was oorspronkelijk vóór 1 januari
1994;

- Vóór 1 mei 1994 zijn tevens 30 000 statushouders regulier in
gemeenten gehuisvest;

- Tussen 1 mei 1994 en 1 januari 1995 zal een nieuwe taakstelling
huisvesting statushouders van 37 000 personen worden gerealiseerd.

Deze taak– en verantwoordelijkheidsverdeling wordt verankerd in de
Huisvestingswet. Deze verankering in de wet kan op zijn vroegst per 1
januari 1995 gerealiseerd worden. Tevens is het hierbij van belang dat de
Minister van Justitie er in slaagt binnen gemiddeld 7 maanden de
asielprocedures af te handelen.

In het nieuwe model vervult het provinciebestuur een belangrijke rol bij
een herverdeling van de kwartaaltaakstelling huisvesting verblijfs–
gerechtigden voor gemeenten. Daarbij kan het zijn dat gemeenten per
provincie of in één of meerdere BWS-regio's zelf tot een herverdeling
komen. De provincie zal de uitkomst daarvan toetsen aan het provinciaal
volkshuisvestings– en ruimtelijk beleid en daarna een besluit tot herver–
deling nemen.

Een andere mogelijkheid is dat de provincie, juist vanwege het
provinciale beleid, het initiatief neemt om tot een herverdeling te komen.
Daarbij zal een provincie uiteraard in overleg treden met de betreffende
gemeenten. Tevens heeft het provinciebestuur een rol bij het opheffen van
planologische belemmeringen bij het realiseren van de taakstelling.
Hiermede heb ik tevens de vraag van de SGP-fractie inzake de betrok–
kenheid van de provincie beantwoord.

Het antwoord op de vraag van de fractie van D66 of de herverdeling van
de bestuurlijke verantwoordelijkheden leidt tot een wijziging van de
kostenverdeling, luidt bevestigend. De herverdeling betekent, dat in het
nieuwe model geen rijksbijdragen voor de decentrale opvang meer
verstrekt worden en de kosten voor de centrale opvang het resultaat zijn
van het aantal centraal op te vangen asielzoekers en de verblijfsduur in de
centra. Uitgaande van afronding van de asielzoekersprocedure door de
Minister van Justitie binnen gemiddeld 7 maanden en reguliere
huisvesting binnen uiterlijk 3 maanden bedragen de kosten van de
centrale opvang bij een instroom van 35 000 asielzoekers per jaar ca. 700
miljoen.

Voor 1994 zijn de kosten vooralsnog op ca. 860 miljoen geraamd,
exclusief de kosten van de decentrale ROA, uitgaande van een instroom
van ca. 35 000 asielzoekers. De hogere kosten vloeien voort uit het feit dat
de uitstroom uit de opvang vooralsnog onvoldoende is.

Het antwoord op de vragen van de leden van fracties van D66 en het
GPV inzake de recente ramingen inzake de in– en uitstroom in 1994 luidt
als volgt.
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De instroomprognose voor 1994 is op grond van de cijfers over 1993 en
de trend over de afgelopen jaren verhoogd van 25 000 naar 35 000.

Deze stijging is ook waar te nemen uit de feitelijke bezetting in de
opvangcentra per 1 januari 1994. In plaats van de geraamde 15 000 was
dat in werkelijkheid 25 000. Verwacht wordt dat de capaciteit van de
centrale opvang in 1994 nog zal moeten oplopen tot tenminste 32 000
plaatsen. Tenminste 1994 zal moeten worden beschouwd als frictieperiode
voor de ingroei naar het nieuwe model. De uitstroomprognose is
verwoord in de hiervoor gepresenteerde huisvestingscijfers in het nieuwe
model. Naast de taakstelling over 1993 van 30 000 is dat 37 000 in 1994.

3. Taken

3.7 Taken en verantwoordelijkheid van het ministerie

Het antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie waarom de
taakverdeling tussen het ministerie en het ZBO niet in de wet is
opgenomen, luidt dat het in de wet gaat om het formuleren van aan het
ZBO opdragen van taken. Het betreft hier een organisatiewet die in artikel
3 regelt welke taken worden overgedragen, terwijl in andere artikelen
wordt geregeld op welke wijze de ministeriële verantwoordelijkheid kan
worden uitgeoefend. Om duidelijk te maken hoe de beleidstaken op het
ministerie zich verhouden tot de verzelfstandigde uitvoerende taken is
hieraan in de memorie van toelichting afzonderlijk aandacht besteed.

Bij realisatie van het nieuwe - in de vorige paragraaf - uiteengezette
opvangmodel zal overigens de decentrale ROA vervallen en daarmee ook
deze taak van WVC. Wel zal er sprake blijven van een bestuurlijke relatie
van het ministerie met de gemeenten in verband met de stimulerings–
bijdrage, die gemeenten krijgen ten behoeve van de opvang van de
statushouders.

De leden van de CDA-fractie verzochten de regering inzicht te bieden in
de inhoud van aanwijzingen aan het ZBO en een overzicht van de
algemene maatregelen van bestuur en regelingen die de minister
voornemens is uit te vaardigen. Ook hebben de leden van de fractie van
D66 gevraagd naar een overzicht van de nog tot stand te brengen
regelgeving. Voorts hebben de leden van voornoemde fracties met
betrekking tot de ministeriële aanwijzingsbevoegdheid gevraagd, waarom
in een aantal artikelen sprake is van een kan-bepaling, als het gaat om
ministeriële aanwijzingen nu volgens hen uit de toelichting blijkt dat de
minister voornemens is dergelijke aanwijzingen te geven.

De bedoeling is terughoudend te zijn ten aanzien van het totstand–
brengen van regelgeving. Het doel is het ZBO een eigen verantwoorde–
lijkheid te geven zodat er van moet worden uitgegaan dat ook kan worden
volstaan met een beperkte hoeveelheid regels en aanwijzingen. Tot de
regelgeving waaraan in ieder geval behoefte bestaat behoort een
algemene maatregel van bestuur waarin regels worden vastgesteld voor
de bekostiging van het ZBO, de zogenaamde Faciliteitenregeling op grond
waarvan vergoedingen kunnen worden toegekend aan een gemeente
waar een opvangcentrum is gevestigd regels met betrekking tot de
informatieverstrekking van het ZBO en regels met betrekking tot verstrek–
kingen aan asielzoekers. In de wet wordt de mogelijkheid geopend in een
aantal gevallen nadere regels te stellen. Uitgaande van de genoemde
terughoudendheid in de regelgeving is hier een «kan-bepaling» op zijn
plaats.

De vraag van de leden van de CDA-fractie inzake de mogelijkheid van
het ZBO om registergoederen in eigendom te hebben, kan ik bevestigend
beantwoorden. In dit verband zullen de eigendommen van de stichting
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POA overgaan naar het ZBO. Dit betreft opvangcentra, die in eigendom
zijn en de inventaris in de centra. Uiteraard neemt het ZBO in dit kader
ook de leningen ten behoeve van de aankoop van de centra over. Voor de
ISOA geldt hetzelfde, met dien verstande dat er hier geen sprake is van
centra in eigendom. Feitelijk zullen bij de vorming van het ZBO de lusten
en lasten van de huidige stichtingen POA en ISOA overgaan naar het ZBO.
Aangezien dit orgaan een publiekrechtelijk karakter heeft is het Rijk
gebonden aan de overeenkomsten, die het orgaan aangaat.

Om die reden is de ruimte voor het ZBO met betrekking tot het
verwerven van registergoederen dan ook beperkt en aan goedkeuring van
de minister onderhevig.

De fracties van het CDA, PvdA, VVD, D66, GroenLinks, GPV, RPF en SGP
vragen naar de verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen het
ministerïe en het ZBO bij de realisatie van opvangcentra. Daarbij wordt
terecht onderscheid gemaakt tussen het bestuurlijke traject met
gemeenten inzake de vestiging van opvangcentra en de verwerving van
accommodaties.

De verwerving van accommodaties is in de huidige situatie aan het
ministerie voorbehouden waar het gaat om nieuwe centra, terwijl het
verlengen van contracten en de realisatie van de noodopvang in handen
ligt van de COA, met inachtneming van departementale procedures. Uit
oogpunt van de scheiding van beleid en uitvoering ligt overdracht van het
gehele verwervingstraject van accommodaties aan de uitvoerings–
organisatie nu deze organisatie een publiekrechtelijk karakter krijgt voor
de hand. Bij de uitvoeringsorganisatie ligt immers de know-how als
exploiterende instelling en ook de voor de onroerend-goed-markt
noodzakelijke expertise hoort meerthuis bij een uitvoerend orgaan dan bij
het beleid. Dit uitgangspunt laat onverlet de noodzaak een procedure vast
te leggen, die garandeert dat het ministerie op essentiële momenten in
het verwervingstraject inzicht krijgt in de gevolgde procedure en
onderhandelingsresultaten en tot slot van de procedure de transactie
moet goedkeuren. Deze zgn. groen-licht-procedure, die in de vorm van
een aanwijzing zal worden gegeven, heeft niet alleen betrekking opte
verwerven centra (zowel koop als huur) maar ook op desinvesteringen
(afstoten centra). Deze procedure, waarover op dit moment het overleg,
zowel met de COA, als met andere betrokken ministeries in volle gang is
stelt indirect ook eisen aan de inrichting van de organisatie en procedures
binnen hetZBO (functiescheiding, e.d.).

De verwerving van de centra kent ook een bestuurlijke component.
Zoals gezegd komt in de bijdragen van alle fracties de vraag naar de
verhouding van het ZBO met de gemeenten aan de orde en in het
verlengde daarvan de Faciliteitenregeling als vervanging van de huidige
bestuursovereenkomst.

Wat betreft de Faciliteitenregeling is het in de eerste plaats van belang
op te merken, dat een specifieke uitkering aan een gemeente, waar een
opvangcentrum wordt gevestigd, gebaseerd moet worden op een AMvB.
Een dergelijke Faciliteitenregeling leidt ook tot een uniforme regeling voor
de vergoeding van specifieke kosten, die als gevolg van een opvang–
centrum voor rekening van die gemeenten komen.

Waar bij de vestiging van een centra kosten moeten worden gemaakt
ten behoeve van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, e.d. gaat het om
incidentele kosten, die thuis horen in het verwervingstraject. Het langs
deze weg ordenen van de financiering maakt het huidige model bestuurs–
overeenkomst overbodig, omdat daarin de bekostigingsparagraaf het
hoofdbestanddeel vormt.
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De Faciliteitenregeling en de bekostiging in het kader van de verwerving
laten onverlet de mogelijkheid om in een brief van de zijde van de
minister de duur van de periode van vestiging van het centrum en de
maximale opvangcapaciteit vast te leggen.

In het verlengde hiervan zie ik ook een blijvende betrokkenheid van het
ministerie bij de vestiging van centra.

Ten principale bestaat er mijns inziens geen bezwaar de bestuurlijke
contacten met het gemeentebestuur in relatie tot de verwerving van een
centrum aan het ZBO over te laten. Uit oogpunt van een gecoördineerde
aanpak in de verwervingsprocedure acht ik dat zelfs wenselijk, maar waar
er - zeker in een tijd waarin de druk op de opvang en de realisatie van
centra groot is - behoefte is aan het op zeer korte termijn vergroten van
de capaciteit kan uiteraard een beroep worden gedaan op de betrok–
kenheid van het ministerie. Een betrokkenheid, die is toegespitst op het
creëren van bestuurlijke overeenstemming en het vervullen van een
bemiddelende rol bij eventuele knelpunten in het kader van de uitvoering
van de Faciliteitenregeling.

In dit verband merk ik ook op dat er met betrekking tot de vestiging van
opvangcentra een spreidingsbeleid wordt nagestreefd. In het kader van de
groen-licht-procedure is er sprake van goedkeuring van de locatiekeuze,
terwijl de aanwijzingsbevoegdheid aan het ZBO mij ook de mogelijkheid
geeft vooraf directief ten opzichte van de locatiekeuze op te treden.

De vraag van de D66-fractie inzake de overgang van medewerkers van
het ministerie in verband met de overdracht van verwervingstaken en
bestuurlijke contacten kan ik bevestigend beantwoorden maar hiervan zal
pas sprake zijn bij de realisatie van het ZBO. De vraag van dezeifde leden
of met de in paragraaf 6, onder B van de memorie van toelichting
genoemde groen-licht procedure gedoeld wordt op de afzonderlijke
instemmingsprocedure voor de verwerving dan wel afstoting van
accommodaties kan bevestigend worden beantwoord.

Uit vragen van leden van de PvdA–, CDA– en D66-fractie over de
departementale sturing komt enerzijds naar voren de behoefte aan een
behoorlijke beleidsvrijheid voor het ZBO en anderzijds de behoefte om
waar nodig, in het kader van de ministeriële verantwoordelijkheid,
voldoende te kunnen sturen en toezicht uit te oefenen.

Uitgangspunt is dat het ZBO zelfstandig invulling geeft aan de bedrijfs–
voering van de centrale opvang en dat het ministerie het beleidskader
bepaalt. Vanuit die beleidsverantwoordelijkheid bevat de wet sturings–
mogelijkheden, zoals de bekostiging, de goedkeuring van de jaarstukken,
de informatievoorziening en de groen-licht-procedure. Het gaat hier om
instrumenten die elkaar aanvullen. Wanneer bij verschil van mening niet
in goed overleg tot een oplossing wordt gekomen, wordt het sluitstuk van
de sturingsmogelijkheden gevormd door de aanwijzingsbevoegdheid.

In dit kader past ook een toezichtstaak van het ministerie. Deze
toezichtstaak zal op de gebruikelijke wijze door de centrale dienst
financieel economische zaken en de accountantsdienst worden uitge–
oefend. Ik stel mij voor aan dit punt in een evaluatie van het functioneren
van het ZBO afzonderlijk aandacht te besteden. Het antwoord op de vraag
van de fractie van D66 naar de in de memorie van toelichting genoemde
verantwoordelijkheid voor de begrotingsvoorbereiding luidt, dat het hier
gaat om de voorbereiding van de Rijksbegroting, waarin op basis van
prognoses van het aantal op te vangen asielzoekers een kostenraming
wordt gemaakt. De voorbereiding van de ZBO-begroting, als bedoeld in
artikel 16, behoort uiteraard niet tot de verantwoordelijkheid van het
ministerie.
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Verschillende fracties hebben gevraagd naar de motieven om de
opvang van asielzoekers te verzelfstandigen en naar de argumenten
waarom gekozen is voor een verzelfstandiging door middel van een
ZBO-constructie.

De leden van de WD-fractie stelden de vraag waarom in de overgangs–
situatie is gekozen voor een privaatrechtelijke vormgeving en waarom niet
is gekozen voor uitbesteding van bepaalde taken.

Voor de motieven die mij hebben doen besluiten te verzelfstandigen
door middel van een ZBO-constructie verwijs ik u naar mijn brieven d.d.
23 augustus 1991, (Kamerstukken II, 1990/91, 22 146, nr. 8) en 29 oktober
1991 (Kamerstukken II 1991/92, 22 146, nr. 21) en 17 december 1991,
DVMA/ OA-U-9125494 aan de Tweede Kamer en het mondeling overleg
van 23 januari 1992 (Kamerstukken II, 1991/92, 22 146, nr, 28). Op basis
daarvan is de uitvoering ter hand genomen. In paragraaf 4 wordt hier
naderop ingegaan.

In dit kader stelden de leden van de PvdA-fractie de vraag in hoeverre
de verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot opvangtaken via
een algemene maatregel van bestuur geregeld wordt, omdat de
Welzijnswet expliciet stelt dat uitvoerende taken op het terrein van
welzijnsbeleid onder gemeenten ressorteren.

Ten aanzien van de relatie tussen onderhavig wetsvoorstel en de
herziene Welzijnswet wordt het volgende opgemerkt. De Welzijnswet stelt
onder andere regels inzake de (gezamenlijke) inspanning van overheden,
om in samenwerking met het particulier initiatief en andere betrokkenen
activiteiten op het terrein van het welzijnsbeleid te reaiiseren, te ontwik–
kelen en te verbeteren. Onder welzijnsbeleid valt onder andere het terrein
van de opvang van asielzoekers dat ingevolge artikel 4, eerste lid, als
uitvoerend werk tot de verantwoordelijkheid van gemeenten zou behoren.
Het ligt echter in het voornemen om in het kader van een algemene
maatregel van bestuur op grond van artikel 5, eerste lid, van de herziene
Welzijnswet de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers toe
te delen tot de verantwoordelijkheid van het Rijk. In casu wordt dan aan
de verantwoordelijkheid van het Rijk vormgegeven door oprichting van
een zelfstandig bestuursorgaan dat van rijkswege zorg zal gaan dragen
voor de opvang van asielzoekers. Overigens zullen gemeenten vooralsnog
een taak houden bij het «decentraal» opvangen van asielzoekers. Dat zal
geschieden in het kader van een specifieke uitkering (de opvolger in dit
opzicht van de ROA).

Hier nauw mee samenhangend vroeg het lid van de RPF-fractie zich af
in hoeverre het parlement wordt geraadpleegd over de verdere invulling
in algemene maatregelen van bestuur en ministeriële beschikkingen. De
leden van de D66-fractie merkten op of voorzien wordt in een «voorhang–
procedure» in de wet.

In dit voorstel wordt, in overeenstemming met de aanwijzingen voor de
regelgeving, niet voorzien in formele betrokkenheid van het parlement bij
gedelegeerde wetgeving. In verband met de scheiding tussen wetgever en
bestuur, ligt het niet voor de hand het parlement formeel te betrekken bij
nadere invulling van regelgeving.

Uiteraard ben ik bereid nadere informatie te verschaffen over tot stand
te brengen regelgeving.

Het lid van de RPF-fractie stelde dat het doel van het ZBO verbetering
van de effectiviteit en de kwaliteit van de centrale opvang dient te zijn,
maar vroeg zich af waarom deze doelstelling niet in de wetstekst is
opgenomen. Ook de leden van de fractie van GroenLinks hebben
gevraagd wat precies de doelstelling van de in het leven te roepen
organisatie moet zijn en of een duidelijke definitie van een dergelijke
doelstelling niet in de wet thuishoort.
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Bij de overwegingen om een ZBO in te stellen heeft voorop gestaan de
organisatie van de opvang op een meer dynamische en bedrijfsmatige
leest te schoeien. Een dergelijke organisatie moet snel, flexibel en efficiënt
kunnen inspelen op acute problemen in de opvang. Deze doelstelling is
niet in de wetstekst neergelegd, omdat in de wet slechts het juridisch
instrumentarium wordt neergelegd (dus: de regels die rechtsgevolg
hebben), niet de te bereiken (beleids)doeleinden. Duidelijk is echter dat
het Centraal Orgaan zijn taken op een doelmatige en deskundige wijze zal
moeten uitvoeren. Daarom is in artikel 7, eerste lid, een bepaling in deze
zin opgenomen.

3.2 Taken en bevoegdheden van de uitvoeringsorganisatie

De leden van de GroenLinks-fractie hebben gevraagd naar de
verhouding tussen het toekomstig ZBO en individuele asielzoekers en met
name of het voor asielzoekers mogelijk is zich te wenden tot
hulpverleningsinstellingen of andere deskundigen die buiten de opvang
werken op het gebied van welzijn en volksgezondheidszorg. In dit kader
vroegen zij zich af of asielzoekers niet te veel aangewezen zijn op de
opvangvoorziening en hoe dit zich verhoudt tot de uitgangspunten van
het Welzijnsbeleid die zelfstandigheid en onafhankelijkheid van
hulpvragers in het algemeen, centraal stellen.

Voor wat betreft dit laatste merk ik op dat asielzoekers ten opzichte van
andere achterstandsgroepen in de samenleving in een bijzondere situatie
verkeren omdat zij geen woonplaats of inkomen hebben die hen een
zelfstandige uitgangspositie bieden. Ditvraagt dan ookom een inten–
sievere begeleiding dan bij andere groepen in de samenleving wenselijk
en noodzakelijk zou zijn. Toch wordt ook van asielzoekers in een zo vroeg
mogelijk stadium verlangd dat zij zelf zoveel mogelijk doen ter verbetering
van hun positie. De immateriële begeleiding is overigens niet alleen een
taak van personen die voor het ZBO werkzaam zijn. Waar mogelijk wordt
aangesloten bij reguliere voorzieningen (Onderwijs) of wordt gebruik
gemaakt van de diensten van vrijwilligers.

Hierbij aansluitend stelden de leden van de fracties van de RPF en
GroenLinks de vraag of het ZBO zich niet uitsluitend bezig moest houden
met de verzorging van de materiële opvang.

Uitgangspunt is dat voor zoveel mogelijk aspecten van de immateriële
opvang, aangesloten dientte worden bij beschikbare reguliere voorzie–
ningen. Het ZBO is daarbij zoveel mogelijk facilitair. Zo stelt het orgaan
ruimtes beschikbaar voor activiteiten van vrijwilligersorganisaties,
moedigt het asielzoekers aan om contacten te leggen in de samenleving
buiten de centra (clubs, verenigingen, welzijnsvoorzieningen etc.). Het
vergroten van de zelfwerkzaamheid van de asielzoeker is eveneens op te
vatten als een vorm van immateriële opvang; het helpt de onwenselijke
inactiviteit van de asielzoeker te beperken, en de asielzoeker voor te
bereiden op een zelfstandige plaats in de samenleving.

De suggestie van de CDA-fractie om in relatie met het voorgaande de in
artikel 3 opgesomde taken te bezien lijkt mij niet nodig. De formulering
van dit artikel is zodanig dat de gevolgen van de wijziging van het
opvangmodel zonder bezwaar kunnen worden geëffectueerd.

De leden van de CDA-fractie vroegen zich af of niet gedefinieerd zou
moeten worden wat onder opvangcentrum en opvang moet worden
verstaan en wat een asielzoeker is.

Voorts vroegen de leden van de CDA-fractie waarom in het tweede lid
van artikel 3 niet is aangesloten bij de terminologie van de herziene
Welzijnswet.
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Ik ben van oordeel dat het niet nodig is deze begrippen te definiëren. De
wijze waarop de begrippen worden gebruikt sluit goed aan bij het
spraakgebruik, bovendien heeft de opvang van immigranten/asielzoekers
in de loop der tijd een dynamiek gekend waardoor de begrippen vanuit
oogpunt van flexibiliteit niet definitief gedefinieerd kunnen worden.
Bovendien zij opgemerkt dat er geen sprake van misverstand kan zijn nu
voornoemde begrippen door materiële bepalingen concreet worden
ingevuld.

De leden van de GPV-fractie hebben de vraag gesteld of de verzelfstan–
diging van de opvang van asielzoekers in de vorm van een ZBO het
overhevelen van de verantwoordelijkheid van de minister van WVC naar
de minister van Justitie zal vergemakkelijken.

Inhoudelijke overwegingen hebben er in het verleden toe geleid de
opvang van asielzoekers bij de minister van WVC neer te leggen. De
organisatie van de opvang is hierbij niet van doorslaggevende betekenis.
Doel van onderhavig wetsvoorstel is om een zelfstandig bestuursorgaan
in het leve.i te roepen dat op doelmatige en deskundige wijze de aan dat
orgaan opgedragen taken kan uitvoeren. Welk ministerie het orgaan gaat
aansturen, is een vraag die daarbuiten staat. Als later mocht worden
besloten de taak over te hevelen naar een ander ministerie, levert dat voor
het functioneren van het ZBO geen problemen op.

Het lid van de RPF-fractie herinnerde de regering aan zijn voorstel dat
asielzoekers het beste onder het toezicht van de Verenigde Naties in hun
eigen regio kunnen worden opgevangen.

Het systeem waar de RPF-fractie op doelt vereist vergaande interna–
tionale afspraken. Zoals u bekend zal zijn, wordt het overgrote deel van de
mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, in de eigen regio opgevangen.
Slechts 5% komt uiteindelijk als asielzoeker in Europa terecht. De
Nederlandse regering is voorstander van een internationaal beleid dat ten
doel heeft goed georganiseerde opvang in de regio. Op korte termijn zal
er echter, ondanks toenemende contacten hierover, geen meerderheid van
de internationale gemeenschap bereid gevonden kunnen worden voor
dergelijke voorstellen, zodat er vooralsnog behoefte is aan goed georgani–
seerde opvang.

Het lid van de RPF-fractie stelde de vraag of er in de landen van de Raad
van Europa vergelijkbare organen als het ZBO bestaan.

In Denemarken beheert het Deense Rode Kruis in overeenstemming
met het ministerie van Binnenlandse Zaken alle asielzoekerscentra. In
Zweden is de Swedish Immigration Board (SIB) verantwoordelijk voor alle
zaken betreffende immigratie en voor het organiseren van herhuisvesting,
in samenwerking met de lagere, vooral stedelijke overheden. De SIB is
een op afstand van de overheid geplaatste organisatie en daarmee tot op
zekere hoogte te vergelijken met het centraal orgaan asielzoekers.

Tevens stelt het lid van de RPF-fractie de vraag of het volgen van goede
taalprogramma's en een adequate maatschappij-oriëntatie mogelijk moet
zijn.

Voor asielzoekers waarvan de kans groot is dat zij definitief of voor
langere tijd in Nederland zullen blijven, is deelname aan taalprogramma's
en maatschappij-oriëntatie een goede investering. De ervaring heeft
geleerd dat een aanbod van zulke programma's gedurende de eerste fase
van opvang echter geen zin heeft. Betrokkenen zijn in die periode nog
teveel bezig met het verwerken van hun vlucht naar Nederland en met alle
activiteiten rondom de behandeling van hun asielverzoek.

Indien het verblijf in de opvangcentra echter langer duurt, liggen meer
integratieve activiteiten in de rede. Het is overigens wel zo, dat pas
daadwerkelijk een begin met integratie wordt gemaakt op het moment dat
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een asielzoeker enigerlei verblijfstatus heeft en in de gemeente regulier
gehuisvest is. Voor deze categorie geldt de stimuleringsregeling opvang
vluchtelingen. De stimuleringsuitkeringen hebben tot doel de zelfred–
zaamheid in de Nederlandse samenleving te bevorderen.

De leden van de CDA-fractie stelden de vraag op welke wijze asiel–
zoekers zich kunnen verweren tegen beslissingen van het ZBO. 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 bestuurs–
recht (Awb). In die zin vroegen de leden van de fractie van GroenLinks zich
af in hoeverre door beroep aan te tekenen bij de rechter op basis van de
Awb een nieuwe procesgang in het leven wordt geroepen en of
overwogen is een dergelijk beroep via een interne bezwaarschriften–
commissie te doen verlopen.

In dit verband zij opgemerkt dat plaatsingsbeschikkingen die nu namens
de minister worden genomen in de toekomst door het Centraal Orgaan
zullen worden genomen.

De met ingang van 1 januari 1994 in werking getreden Awb voorziet in
een bezwaarprocedure bij het bestuursorgaan dat een besluit heeft
genomen alvorens beroep bij een administratieve rechter wordt ingesteld.
Het bestuursorgaan, hieronder wordt ook een zelfstandig bestuursorgaan
begrepen, dient ingevolge de Awb te voorzien in de behandeling van het
ingediende bezwaarschrift. Er is dus in het kader van de Awb geen sprake
van direct een beroep op de rechter en er zal door het ZBO voorzien
moeten worden in een procedure betreffende de afhandeling van
bezwaarschriften, met inachtneming van de regels die daarover in de
Algemene wet bestuursrecht zijn gesteld.

Het door de leden van de GPV-fractie en de CDA-fractie gesuggereerde
reglement t.a.v. huisregels en sancties bestaat reeds. Het bestuur van de
Interimstichting Opvang Asielzoekers heeft, daartoe door de minister van
WVC gemandateerd, een reglement onthouding verstrekkingen vastge–
steld. Dit reglement maakt het mogelijk asielzoekers die de overlast
veroorzaken, tijdelijk de verstrekkingen op basis van de Regeling opvang
asielzoekers (ROA) te onthouden.

Mede in het licht van vorenstaande, vroegen de leden van de fracties
van het CDA, GroenLinks en de GPV naar de mogelijkheid van een interne
klachtenprocedure. Het ZBO zal aangewezen worden als administratief
orgaan in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet
Nationale ombudsman.

Door aanwijzing als administratief orgaan in de zin van de Wet
Nationale ombudsman wordt voorzien in onderzoek naar gedragingen
van het ZBO. Overigens zal een verzoeker ingevolge de artikelen 12,
tweede lid, en 14, aanhef en onder h, van de Wet Nationale ombudsman,
alvorens de Nationale ombudsman te vragen een onderzoek in te stellen
naar een gedraging van het ZBO, eerst het ZBO in kennis moeten stellen
van de klacht tegen de gedraging en het ZBO in de gelegenheid moeten
stellen daarop zijn zienswijze te geven. In verband met dit vereiste zullen
klachten dus in ieder geval onder de aandacht van het ZBO worden
gebracht. Mocht in de praktijk onverhoopt blijken dat de behandeling van
klachten te wensen overlaat, kan altijd nog overwogen worden een
procedure in te richten aan de hand waarvan klachten tegen gedragingen
van het ZBO worden behandeld. Een volledig opgetuigde klachten–
commissie naast de gang naar de Nationale ombudsman komt mij
vooralsnog overbodig voor.
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4. Een zelfstandig bestuursorgaan sui generis

De leden van de fractie van de WD en D66 hebben gevraagd hoe dit
wetsvoorstel zich verhoudt tot het advies van de Commissie Scheltema. In
antwoord hierop kan ik mededelen dat de vorming van het Centraal
orgaan ter toetsing is voorgelegd aan de subcommissie verzelfstandi–
gingen van de ARD. Deze zogenaamde commissie Oele heeft positief
geadviseerd over de voorgenomen externe verzelfstandiging. De door de
fracties voorgestelde evaluatie acht ik zinvol. De in de wet genoemde
informatieplicht en de ministeriële bevoegdheden m.b.t. de jaarstukken
(werkplannen, begroting, e.d.) en onderzoek van het ZBO geven
voldoende mogelijkheden tot stelselmatige evaluatie.

De keuze voor privatisering dan wel verzelfstandiging wordt bepaald
door het soort taken dat wordt overgedragen. Indien geen bestuurlijke
taken worden overgedragen aan een organisatie dan ligt verzelfstandiging
door oprichting van een zelfstandig bestuursorgaan niet in de rede. Dan
kan namelijk worden volstaan met overdracht van taken aan een
rechtspersoon naar burgerlijk recht. De organisatie zal echter belast
worden met bestuurlijke taken: onder andere het overleggen met
gemeentebesturen over de vestiging van opvangcentra, het toewijzen van
opvangplaatsen aan asielzoekers in een opvangcentrum of in de decen–
trale ROA, en het verstrekken van rijksbijdragen in het kader van de ROA.

In de overgangssituatie is gekozen voor de oprichting van een interim–
stichting teneinde op korte termijn de organisatiestructuur te verbeteren
en een aanvang te maken met een meer geïntegreerde bedrijfsvoering.
Hierdoor kon een eenduidige aansturing van de uitvoering worden
verwezenlijkt en werd het coördinatieprobleem aangepakt. De overdracht
van bestuurlijke taken vergt echter regeling bij wet.

In dit kader hebben de leden van de WD-fractie gevraagd waarom niet
voor de figuur van uitbesteding onder behoud van volledige ministeriële
verantwoordelijkheid is gekozen. Bij de keuze voor uitbesteding door het
ministerie zou er geen sprake van zijn dat taken daadwerkelijk worden
geplaatst omdat de minister dan tot in detail verantwoordelijk blijft, terwijl
het juist de bedoeling is dat er door de minister sturing op hoofdlijnen
plaatsvindt. Voor de goede orde zij overigens opgemerkt dat het ZBO
weliswaar niet ressorteert onder de minister, maar wel een zelfstandig
bestuursorgaan van het Rijk is.

5. Inrichting van de organisatie

De fractie van het CDA vroeg 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 CDA-fractie is van mening
dat de maatschappelijke inbedding van de organisatie hierdoor zal
toenemen.

De PvdA-fractie is van mening dat een zelfstandig bestuursorgaan een
krachtig bestuur behoeft dat niet wordt gehinderd door organisatie– of
andere belangen. Zij hechten vooral aan de betrokkenheid van de
ondernemingsraad van het ZBO bij de bestuurssamenstelling.

De leden van de fractie van de VVD stellen de vraag of niet de voorkeur
gegeven moet worden aan recrutering van terzake deskundigen op
persoonlijke titel.

Wat betreft de samenstelling van het bestuur staat het zorgdragen voor
doelmatig en deskundig handelen van het orgaan voorop. In het wetsar–
tikel is er om die reden ook geen sprake van een formele relatie van
bestuursleden met bepaalde organisaties. Bestuursleden, benoemd door
de minister, hebben zitting op persoonlijke titel. De verwijzing in de
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toelichting naar de mogelijkheid enkele bestuursleden te benoemen uit de
kring van organisaties zoals VluchtelingenWerk, het Nederlandse Rode
Kruis en de VNG, die vanuit verschillende invalshoeken verwant zijn met
het werk van het ZBO houdt verband met de genoemde deskundigheid.
Voor het bestuurlijk draagvlak en functioneren van de verzelfstandigde
organisatie is het belangrijk, dat verschillende disciplines deel uitmaken
van het bestuur en in dat kader is kennis van de omgeving waarin het ZBO
functioneert relevant.

Bij bestuursbenoemingen zullen volgens goed gebruik de werknemers,
vertegenwoordigd in de medezeggenschapsorganen, worden betrokken.

6. Sturing en bekostiging

Naar aanleiding van de opmerking van de leden van de CDA-fractie met
betrekking tot de aanduiding sober doch humaan opvangbeleid zij
opgemerkt dat bij de totstandkoming van de ROA als uitgangspunt is
gehanteerd dat de opvang sober doch humaan zou moeten zijn. In de
toelichting op de ROA zijn deze begrippen als volgt uitgelegd: de geboden
voorzieningen mogen er niet toe leiden dat, terwijl niet zeker is of de
asielzoekers in Nederland zullen mogen blijven, een voorsprong ten
opzichte van Nederlanders, ontstaat. Ook mogen de voorzieningen niet in
positieve of negatieve zin verschillen van de kwaliteit van de opvang–
voorzieningen voor asielzoekers in de andere Westeuropese landen. Als
ijkpunt voor kwaliteitsbewaking van de huisvesting zullen worden
gehanteerd het programma van eisen dat van toepassing is bij de opzet
en inrichting van nieuwe centra. Uit de jaarlijks in te dienen werkplannen
en jaarverslagen en periodieke evaluaties kan worden afgeleid in hoeverre
de bovengenoemde uitgangspunten voor de (im)materiële zorg worden
nageleefd. De medische opvang in de centrale opvang valt onder de
inspectietaak van het rijkstoezicht op de volksgezondheid. Het staats–
toezicht zal controleren of de relevante voorzieningen voldoen aan de
nodige kwaliteitseisen. Verder zijn de centra uiteraard onderworpen aan
eisen gesteld door lokale overheden (bijv. brandveiligheid, bouwvoor–
schriften enz.) op de naleving waarvan de lokale overheid toeziet.

Ondanks de hoge instroom afgelopen jaar en de daaruit voortvloeiende
noodzaak om op kortetermijn vele duizenden nieuwe opvangplaatsen te
realiseren \s toch waar mogelijk voldaan aan het bovengenoemde
programma van eisen en de overige uitgangspunten voor de (im)mate-
riële zorg.

Onder de huidige omstandigheden van toenemende groei van het
aantal asielzoekers zal de kwaliteit van de opvang nog meer onder druk
kunnen komen te staan. «Waarborgen» voor het onder alle omstandig–
heden vast kunnen houden aan de kwaliteitseisen, zijn niet te geven, wel
de verzekering dat de controle hierop met behulp van bovengenoemde
«ijkpunten» steeds de bijzondere aandacht zal hebben.

De leden van de PvdA-fractie plaatsten een aantal kanttekeningen met
betrekking tot de medische zorg in de centra. Zij waren benieuwd naar de
op hand zijnde veranderingen. In antwoord op deze vraag kan ik de Kamer
mededelen dat eind vorig jaar een project is gestart om te bezien of de
medische zorg voor asielzoekers in de centrale opvang kan worden
verbeterd.

Op basis van het algemene uitgangspunt, dat het van groot belang is
dat de reguliere voorzieningen in de samenleving hun verantwoorde–
lijkheid nemen t.o.v. de dienstverlening aan asielzoekers en de noodzaak
dat asielzoekers in de centrale opvang reeds kennis maken met instel–
lingen in die Nederlandse samenleving, zijn de volgende uitgangspunten
geformuleerd:

a. WVC draagt zorg voor de ziektekostenverzekering van in de centrale
opvang verblijvende asielzoekers (ziekenfonds/AWBZ-pakket);
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b. de zorgaanbieders en - verzekeraars zijn verantwoordelijk voor een
zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende zorgaanbod;

c. de preventieve zorg regardeert de GGD-en en de curatieve zorg de
reguliere zorgverleners;

d. waar de zorgaanbieders onmogelijk de benodigde curatieve zorg
kunnen verlenen, wordt bezien of de GGD een vangnet-functie kan
vervullen;

e. de met de preventieve zorg gepaard gaande kosten worden door
WVC in de vorm van een specifieke uitkering (faciliteitenregeiing) aan de
gemeente verstrekt, terwijl de zorgverzekeraar de curatieve zorg finan–
ciert;

f. het ZBO is als verantwoordelijke organisatie voor het opvangcentrum
belast met de coördinatie van de zorgverlening.

Momenteel wordt o.l.v. een projectgroep, waarin de Landelijke
Vereniging van de Gemeentelijke GezondheidsDiensten (LVGGD), de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG), Staatstoezicht, de COA en het ministerie participeren,
geïnventariseerd of deze uitgangspunten toepasbaar zijn en in hoeverre
deze op «maat» van de regionale situaties van centra kunnen worden
gesneden. In dat kader is de voorgestelde suggestie per centrum een
verpleegkundige beschikbaar te stellen zeker het overwegen waard. Deze
verpleegkundige kan een belangrijke rol vervullen in de eerste medische
opvang en de genoemde coördinatie ter hand nemen. Voorgenomen is in
april of mei 1994 definitieve besluiten te nemen over de meest wenselijke
opzet van de medische zorg en op basis daarvan kunnen de verande–
ringen worden geïmplementeerd.

In antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie naar de aard
van de ziektekostenverzekering en de kosten die daarmee gepaard gaan,
kan het volgende worden medegedeeld.

In 1994 is de premie verschuldigd, op basis van de Ziekenfondswet,
voor asielzoeker vastgesteld op f 4,50 per persoon, per dag. De verstrek–
kingen zijn overeenkomstig het ziekenfondspakket, met uitzondering van
een klein aantal verstrekkingen (tandheelkundige verstrekkingen zijn
bijvoorbeeld beperkt). Asielzoekers zijn niet AWBZ gerechtigd. Daarom is
door WVC een contract met een particuliere ziektekostenverzekeraar
afgesloten voor de relevante, met de AWBZ-overeenkomstige, verstrek–
kingen.

Op de vraag van de leden van de fractie van D66 naar de (tussentijdse)
resultaten van de «heroverwegingsexercitie» kan worden gemeld dat het
onderzoek eind 1993 van start is gegaan en zich niet alleen richt op de
kosten van de opvang van asielzoekers, maar op het asielzoekersbeleid in
zijn geheel. De bekostigingssystematiek van het orgaan speelt daarin
overigens geen rol. De interdepartementale kostenaspecten en de
verdeling van de kosten over de verschillende departementen maakt wel
onderdeel uit van het heroverwegingsonderzoek. Het heroverwegings–
onderzoek is evenwel nog niet in het stadium dat hierover nadere
inzichten aan de Kamer kunnen worden meegedeeld.

Op de vraag van de leden van de fractie van D66 of de kostenverdeling
over de verschillende ministeries een wijziging ondergaat als gevolg van
de oprichting van het orgaan, kan ontkennend worden geantwoord.
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7. Personeel

De CDA-fractie vroeg naar de personele consequenties van de verzelf–
standigingsoperatie. In de memorie van toelichting is aangegeven dat met
instemming van alle betrokkenen gekozen is voor een arbeidsovereen–
komst naar burgerlijk recht.

De instemming daarbij is die van alle betrokken medezeggenschaps–
organen. In par. 3 van de memorie van toelichting is opgenomen welke
taken blijven behoren tot de verantwoordelijkheid van het ministerie. De
oprichting van het ZBO leidt tot een substantiële daling van het aantal
formatieplaatsen bij het departement. Voor de formatie van het orgaan zij
verwezen naar paragraaf 7 van de memorie van toelichting. Als gevolg
van de besparingstaakstelling zullen er in beginsel arbeidsplaatsen komen
te vervallen.

Het totaal aantal formatieplaatsen, inclusief de tijdelijke inzet als gevolg
van de verhoogde instroom van asielzoekers, bij de COA (ISOA en POA),
waar de fracties van de VVD en het CDA naar vroeg, is per 15 februari
1994 als volgt:

Centraal
Decentraal

ISOA

60
162

222

POA

112
1866

1978

Totaal

172
2028

2200

Zoals m par. 7 van de Memorie van Toelichting uiteengezet, is om een
aantal redenen gekozen voor een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk
recht voor de medewerkers van het orgaan. Eén van die redenen is de
aard van het werk in de centra, waarvoor een flexibele inzet van personeel
nodig is. Het ARAR is daarvoor niet de meest geschikte
arbeidsvoorwaardenregeling. De medewerkers van het orgaan zullen
derhalve geen ambtelijke status hebben (zie artikel 9 van de wet). In het
kader van de CAO-onderhandelingen wordt onderzocht in hoeverre een
eigen CAO - die aansluit bij de CAO-welzijn - wenselijk en haalbaar is, dan
wel dat binnen de CAO-welzijn de nodige flexibiliteit wordt geregeld.

Voor medewerkers van de COA die als uitzendkracht of met een tijdelijk
contract zijn ingezet op die taken, loopt na de afgesproken periode het
contract af. Voor vaste medewerkers is voor 1994 een niet-ontslaggarantie
afgegeven. Door de toenemende omvang van de centrale opvang en een
flexibele inzet van medewerkers zal overigens een probleem van
«baanloze» medewerkers naar verwachting grotendeels kunnen worden
voorkomen. Tenslotte is van belang dat alle medewerkers die werkzaam
zijn bij de ISOA en de POA - samen de COA - op de dag voor het
totstandkomen van het ZBO daar naar zullen overgaan.

De leden van de PvdA-fractie wilden de opbouw van de bedragen, die
gemoeid waren met de netto-netto garantie, weten. Hierover zij
opgemerkt dat, gelet op artikel 22, vierde lid van de wet, in overeen–
stemming met de centrales van overheidspersoneel een besluit is
voorbereid, dat de gevolgen van de overgang van de ambtenaren naar het
ZBO regelt.

In die regeling (het sociaal statuut centraal orgaan opvang asielzoekers)
is het netto-salaris bij het Ministerie van WVC na overgang naar het ZBO
gegarandeerd.

De looncomponenten, die tot het netto-salaris leiden, zijn de volgende:
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a. inkomen:
- bruto-maandsalaris;
- vakantietoeslag;
b. overhevelingstoeslag;
c. inhoudingen:
- premies sociale verzekeringen (WAO, WW en ZW);
- pensioenbijdrageverhaal;
- vereveningsbijdrage krachtens Inhoudingswet Overheidspersoneel

1982;
- premie Ziekenfondswet, indien van toepassing;
d. de loonheffing uit hoofde van de onderdelen a, b en c.

Voor de bepaling van de netto-netto garantie wordt uitgegaan van de
situatie zoals deze geldt op de laatste dag voor de overgang.

De leden van de fractie van de WD zouden graag een preciezer inzicht
krijgen in het totaal aantal formatieplaatsen bij het orgaan, centraal en
decentraal. De fractie vroeg de regering mede te delen op welke wijze die
noodzakelijke flexibiliteit inhoud kan krijgen.

8. Financiële gevolgen van het wetsvoorstel

De vragen van de fracties van het CDA, PvdA, WD, D66, GroenLinks,
RPF en GPV over de bekostiging hebben betrekking op zowel de syste–
matiek als de achter de normering liggende normen. Naast de behoefte
aan onderbouwing van de cijfers is er de vraag naar motivering van de
ombuigingen.

Van belang is vooraf op te merken, dat door de enorme groei van de
opvang de behoefte aan normering van de kosten sterk is vergroot. In die
context is in 1993 aan het KPMG gevraagd een normeringsonderzoekte
doen en in samenhang daarmee een bekostigingssystematiek te
ontwerpen, zodat bij de vorming van de COA als ZBO een nieuw
financieel instrumentarium beschikbaar zou zijn.

Parallel aan dit onderzoek is, zoals in de memorie van toelichting
vermeld, de vraag naar de zelfwerkzaamheid van de asielzoekers en de
betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de centrale opvang
aan de orde gesteld.

In het verleden is er een situatie gegroeid, waarbij de asielzoeker
nauwelijks verantwoordelijkheid draagt voor zijn leefomgeving in de
centrale opvang en uit oogpunt van continuïteit en efficiency werkzaam–
heden in de sfeer van de huishouding, onderhoud en schoonmaken door
professioneel personeel worden verricht. Ook waar het de sociaal–
culturele activiteiten, educatieve activiteiten en de medische zorg betreft
wordt het aanbod vanuit de COA geleverd.

Een gedachtenwisseling, o.a. met de COA, over deze problematiek heeft
tot de conclusie geleid dat het gewenst is asielzoekers zoveel mogelijk in
contactte brengen met de samenleving buiten de centra en een grotere
zelfwerkzaamheid van asielzoekers in de opvangcentra te bevorderen. Dit
betekent, dat het gewenst is dat asielzoekers voor recreatieve en
educatieve activiteiten gebruik maken van het aanbod van locale
instellingen (al dan niet op het centrum) en voor de medische zorg van de
reguliere zorgaanbieders. De zelfwerkzaamheid op het centrum leidt o.a.
tot het verrichten van huishoudelijke taken, onderhoudswerkzaamheden
op het centrum en het schoonmaken.

De combinatie van de resultaten van het KPMG-normeringsonderzoek
en de hiervoor genoemde conclusies over zelfwerkzaamheid en partici–
patie hebben geleid tot een normering van personeelsformaties per
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centrum, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de OC's (28,5 fte) en
AZC's (19,4 fte). Ook zijn voedingskosten, energie, ed. genormeerd.
Normering van de kosten van het centraal apparaat van de COA kan pas
plaatsvinden wanneer na de vorming van het ZBO de organisatie is
ingericht en de verdeling van deze taken tussen de opvangcentra en het
ZBO is uitgekristalliseerd.

De vergoeding aan gemeenten ten behoeve van de decentrale opvang
ten gevolge van dit wetsvoorstel geen wijziging ondergaat.

Wordt de normering afgezet tegen de huidige bekostigingsaanpak dan
zijn de totale kosten van de centrale opvang bij de in de memorie van
toelichting gehanteerde veronderstellingen:

- bezetting centrale opvang op 1-1-1994 : 15 000 asielzoekers
- instroom in 1994 : 25 000 asielzoekers
- uitstroom : 2 125 personen per maand.
Gemiddelde bezetting wordt dan 14 750 en dat leidt tot de volgende

kosten:
- oude situatie : f 486,8 miljoen;
- nieuwe situatie : f 446,8 miljoen.
De geraamde besparing (10 a 12%) omgezet naar kostensoorten ziet er

als volgt uit:
- personeel in de centra : f 26 miljoen;
- materiële uitgaven : f 13 miljoen;
- centraal apparaat: f 1 miljoen.
Voor een periode van 4 jaar is een bedrag van f 10 miljoen geraamd ter

realisering van de besparingen. Het betreft hier een stelpost, waar
verondersteld is dat de besparingen in de personele sfeer geleidelijk zal
worden gerealiseerd.

Bij het noemen van deze cijfers is het van belang nog eens te onder–
strepen dat het hier gaat om cijfers, zoals die in de memorie van
toelichting zijn genoemd in relatie tot de toen geldende situatie.

Bij de leden van de WD-fractie bestond tevens de behoefte om nader
inzicht te krijgen in het onderscheid tussen de kostenbesparingen die
voortvloeien uit de verzelfstandigingsoperatie op zichzelf en die welke
voortvloeien uit de actualisering van het beleid.

Bij het normeringsonderzoek is uitgegaan van de bekostigings–
systematiek zoals die voor het orgaan zou gaan gelden. Belangrijk
onderdeel van deze bekostigingssystematiek is de mogelijkheid om in de
uitvoering een meer bedrijfsmatiger aanpak te realiseren. Een aantal
kostenbesparingen zouden ook in de huidige situatie kunnen worden
doorgevoerd. Een exacte splitsing, zoals de leden van de WD-fractie
vroegen, is op grond van het normeringsonderzoek niette geven.

Het antwoord op de vraag van de RPF-fractie inzake de mogelijke
financiële inbreng van andere ministeries is, dat het wetsvoorstel dat niet
uitsluit, mits de taken die worden uitgevoerd binnen de wettelijke
opdracht vallen. Momenteel wordt ecMter geen financiële bijdrage van
andere ministeries voorzien. Natuurlijk is het wel zo dat enkele ministeries
via hun eigen begroting binnen de reguliere kaders geld uitgeven aan
asielzoekers, bijvoorbeeld ten behoeve van onderwijs aan leerplichtige
asielzoekers.

Door verschillende fracties is gevraagd naar de taakverdeling tussen het
ministerie en de COA met betrekking tot de prognoses van de op te
vangen asielzoekers en de financiële ramingen terzake.
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Gegeven de noodzaak van een structureel opvangbeleid is het gewenst
voor een bepaalde omvang van de instroom structurele capaciteit te
verwerven, terwijl voor het opvangen van pieken een zekere buffer–
capaciteit nodig is.

De prognoses met bijbehorende ramingen zijn en blijven een Rijkstaak.
In die prognoses moeten voor het vaststellen van de opvangcapaciteit de
in– en uitstroomgegevens worden verwerkt, waarvoor de behandeltijden
van Justitie voor asielprocedures en de uitstroom van statushouders
indicatief zijn. In het verlengde daarvan ligt ook de monitoring van de
resultaten door het beleid en indien daartoe aanleiding is treedt het
ministerie in overleg met andere ministeries en de besturen van de VNG
en het IPO.

De COA is verantwoordelijk voor het realiseren van de geraamde
opvangcapaciteit en in dat kader zal er regelmatig overleg nodig zijn
tussen het ministerie en het ZBO over gewenste bijstellingen. De
verantwoordelijkheid voor de ramingen van de instroom en de
afhandelingsduur.

Op basis van deze verantwoordelijkheidsverdeling is ook de vraag van
de CDA-fractie inzake de verhouding tussen de Rijksbegroting en de
bekostiging van het ZBO te beantwoorden.

Ten behoeve van de Rijksbegroting wordt vóór 1 september van het jaar
voorafgaand aan het begrotingsjaar in interdepartementaal verband een
raming gemaakt van de te verwachten instroom, doorstroom en uitstroom
van asielzoekers. Op grond van deze ramingen bepaalt het ministerie de
behoefte aan opvangcapaciteit. De behoefte aan opvangcapaciteit wordt
vóór 1 september aan de ZBO meegedeeld en deze stelt op basis van de
door het ministerie geraamde behoefte aan opvangcapaciteit een
begroting op. De minister keurt de begroting voor 1 januari goed. Blijkt op
enig moment dat de raming van de behoefte aan opvangcapaciteit lager is
dan het daadwerkelijk aantal op te vangen asielzoekers, zal dit onmid–
dellijk aan de ZBO worden aangegeven. De raming kan dan worden
bijgesteld, en de ZBO kan een aanvullende begroting indienen. Door de
bekostigingssystematiek kan de ZBO berekenen welke extra bijdrage het
kan verwachten als gevolg van de wijziging in het aantal op te vangen
asielzoekers.

Vervolgens worden de gevolgen voor de Rijksbegroting in de
begrotingswijzigingen verwerkt. Het vorengaande biedt een formele
beschrijving. Het spreekt voor zich dat over de kwestie van de ramingen
voortdurend contact tussen alle betrokkenen is.

9. Toepasselijkheid Wet openbaarheid van bestuur en Wet
Nationale ombudsman

De vragen van de leden van de fractie van D66 inzake de toepasse–
lijkheid van de Wet Nationale ombudsman zijn reeds beantwoord in
paragraaf 3.2.

Het lid van de RPF-fractie stelde vast dat het verslag inzake de
werkzaamheden van het orgaan jaarlijks aan de beide kamers der
Staten-Generaal wordt gezonden en vroeg zich af of ook de werkplannen
en de begrotingen openbaar zijn. Ook de leden van de CDA-fractie en de
fractie van D66 stelden de vraag naar de openbaarheid van het werkplan,
de begroting en het jaarverslag.

Het jaarverslag wordt door de minister jaarlijks aan de beide Kamers
der Staten-Generaal toegezonden en is daarmee openbaar. De
werkplannen en de begroting worden daarentegen - net als de begroting
van de Interimstichting Opvang Asielzoekers en de Stichting Projecten
Opvang Asielzoekers - niet actief openbaar gemaakt. Als de Kamer
verzoekt om toezending van het werkplan en de begroting zullen deze
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stukken beschikbaar worden gesteld. Door derden kan overigens middels
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur een verzoek om
informatie betreffende het werkplan en de begroting worden gericht tot
het Centraal Orgaan dat onder de reikwijdte van de Wob zal worden
gebracht, dan wel tot het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur. Een dergelijk verzoek zal dan getoetst worden aan de criteria van
de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikelen

Algemeen

De vraag van de leden van de CDA-fractie over de «kan-bepaling» in de
artikelen 12, 13, 15, 17 en 19 is reeds in de alinea over de omvang van de
rijksbemoeienis aan de orde geweest.

Artikel 3

De leden van de CDA-fractie stelden de vraag of voor gemeentelijke
opvangplaatsen genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c, daarvoor ook
gelezen kan worden in gemeenten? Onder c wordt slechts verstaan de
plaatsing in gemeenten in het kader van de Regeling opvang asielzoekers
(ROA). Met gemeentelijke opvangplaatsen wordt dan ook bedoeld
opvangplaatsen die gemeenten op basis van een overeenkomst met het
ministerie beschikbaar stellen, overeenkomstig hoofdstuk III van de ROA,
in woonhuizen in een gemeente. De gemeente verzorgt namens het rijk de
opvang van de asielzoeker op zo'n opvangplaats en ontvangt daarvoor
een rijksbijdrage van het rijk.

Naar aanleiding van de opmerking van de leden van de CDA-fractie
waarom in hettweede lid van artikel 3 niet is aangesloten bij determino–
logie van de Welzijnswet 1994 heb ik besloten een nota van wijziging in te
dienen, zodat geheel wordt aangesloten bij de terminologie die na
inwerkingtreding van de herziene Welzijnswet zal gelden. Het is van
belang om misverstanden over de op te vangen categorieën vreemde–
lingen te vermijden.

Artikel 4

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 zich af hoe deze bevoegdheid zich
verhoudt tot de bevoegdheid van de Minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur om op basis van de Welzijnswet specifieke uitke–
ringen te verstrekken?

Verder vroegen zij zich af voor welke bijzondere situaties het ZBO
eveneens uitkeringen kan verstrekken en of voor die uitkeringen ook geldt
dat de duur ervan niet meer dan vier jaar zal zijn? Ook de leden van de
CDA-fractie vroegen zich af of de uitkering na vier jaar ter discussie komt.

In aansluiting op de vraag van de leden van de PvdA-fractie over de
verantwoordelijkheidstoedeling is van belang dat onderhavig
wetsvoorstel specifieke regels stelt ten opzichte van de Welzijnswet die
slechts een kader verschaft voor het opvangbeleid. De herziene
Welzijnswet als lex generalis zal derhalve voor zover het onderhavig
wetsvoorstel (als lex specialis) regels geeft terugtreden.

Mijns inziens doet ten aanzien van het verstrekken van specifieke
uitkeringen zich dan ook geen strijd voortussen de bevoegdheid van het
ZBO en de minister om specifieke uitkeringen te verstrekken. In beginsel
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zal in de algemene maatregel van bestuur uitputtend omschreven worden
voor welke situaties er een uitkering kan worden verstrekt door het
orgaan.

Wat betreft de duur van verstrekking het volgende. Het toekennen van
een specifieke uitkering geschiedt overeenkomstig de Gemeentewet. In de
Gemeentewet is onder andere bepaald dat indien een regeling inzake
specifieke uitkeringen voor meer dan vier jaar zal gelden, dit in de
toelichting bij de desbetreffende regeling moet worden gemotiveerd.

In het onderhavig wetsvoorstel is, zoals ook bij de herziene Welzijnswet,
er van afgezien een maximale periode voor specifieke uitkeringen op te
nemen en is in de toelichting op artikel 4 aangegeven dat nu een
opvangcentrum in de regel langer dan vier jaar in een gemeente zal zijn
gevestigd de vergoedlng van kosten op basis van een uitkering ook voor
de gehele periode (dus langer dan vier jaren) moet kunnen plaatsvinden.

Met bijzondere situaties worden omstandigheden bedoeld die zich
tijdens de verwerving van de asielzoekersaccommodatie openbaren, zuals
bijvoorbeeld infrastructurele aanpassingen die noodzakelijk zijn om het
centrum te kunnen laten functioneren. Indien tijdens het verwervings–
traject van een centrum zich een dergelijke situatie voordoet, kan besloten
worden tot het doen van een additionele uitkering teneinde het centrum
optimaal te laten functioneren binnen de gemeente.

Artikel 7

De leden van de GPV-fractie constateerden dat het ZBO de bevoegdheid
krijgt werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. De minister zal
bepalen welke werkzaamheden niet mogen worden uitbesteed. Zij hebben
gevraagd op basis van welke criteria de minister een afweging zal maken
en of het niet gewenst is een algemene procedure hieromtrentte maken.

Het wetsvoorstel beoogt het mogelijk te maken dat het ZBO werkzaam–
heden die de uitvoering van de aan hem opgedragen taken betreffen,
uitbesteedt aan derden. In beginsel bestaat tegen uitbesteding van
werkzaamheden geen bezwaar. Daar waar het bijvoorbeeld werkzaam–
heden van huishoudelijke aard zoais schoonmaak of kantinediensten
betreft, zal voorafgaande goedkeuring door de minister niet vereist
worden. Daar waar het echter bijvoorbeeld het totale pakket van materiële
en immateriële opvang van een groep asielzoekers betreft, bijvoorbeeld
alleenstaande minderjarige asielzoekers, zal op grond van artikel 7,
tweede lid, wel voorafgaande toestemming van de minister vereist zijn.

Artikel 10

De leden van de fractie van het CDA hebben gevraagd waaraan de
hoogte van de vergoeding aan de bestuursleden van het ZBO wordt
gerelateerd.

De hoogte van de vergoeding voor bestuursleden van het ZBO zal
gerelateerd worden aan de inzet van de individuele bestuursleden in
dagdelen per maand, daarbij rekening houdend met wat gebruikelijk is bij
vergelijkbare overheidsorganen.

Artikel 12

De vraag van de leden van de fractie van D66 of dit artikel ook
betrekking heeft op vastte stellen «huisregels» en de handhaving daarvan
in opvangcentra en over de wenselijkheid daarvan, is reeds in het
voorgaande aan de orde geweest.
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Artikelen 15 en 16

Het lid van de RPF-fractie stelde vast dat het verslag inzake de
werkzaamheden van het ZBO jaarlijks aan de beide kamers der Staten–
Generaal wordt gezonden en vroeg zich af of ook de werkplannen en de
begrotingen openbaar zijn. Ook de leden van de CDA-fractie stelden de
vraag naar de openbaarheid van het werkplan, de begroting en het
jaarverslag.

Het jaarverslag wordt door de minister jaarlijks aan de beide Kamers
der Staten-Generaal toegezonden en is daarmee openbaar. De
werkplannen en de begroting worden daarentegen - net als de begroting
van de ISOA en de Stichting POA - niet actief openbaar gemaakt. Als de
Kamer verzoekt om toezending van het werkplan en de begroting zullen
deze stukken uiteraard beschikbaar worden gesteld. Door derden kan
middels een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur een verzoek om
informatie betreffende het werkplan en de begroting worden gericht tot
het ZBO dat onder de reikwijdte van de Wet openbaarheid bestuur zal
worden gebracht, dan wel tot het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur. Een dergelijk verzoek zal dan getoetst worden aan de criteria
van de Wet openbaarheid van bestuur.

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 en of een tegenvallende doorstroming
naar gemeenten ook daar onder kan vallen.

Het antwoord op deze vraag is bevestigend; gedoeld wordt bijvoorbeeld
op een hogere instroom van asielzoekers dan geraamd of een tragere
uitstroom van asielzoekers of statushouders dan geraamd.

Artikel 20

Het lid van de RPF-fractie vroeg zich af hoe de geheimhoudingsclausule
van artikel 20 moet worden begrepen en op welke gegevens het artikel
betrekking heeft.

Artikel 20 beoogt - nu bij de uitvoering van deze wet niet-ambtenaren
betrokken zullen zijn - ten aanzien van hen een geheimhoudingsplicht in
het leven te roepen. Overigens is de noodzaak van artikel 20 vervallen
door het op 1 januari 1994 inwerkingtreden van de Algemene wet
bestuursrecht waarin in artikel 2:5 eenzelfde bepaling is opgenomen,
waarmee de vele gelijksoortige bepalingen in specifieke wetten kunnen
vervallen. Om die reden heb ik besloten terzake een nota van wijziging in
te dienen, die ertoe strekt artikel 20 te laten vervallen.

In reactie op de vraag van de leden van de D66-fractie inzake de
behoefte aan nadere regelgeving inzake de bescherming van de persoon–
lijke levenssfeer van asielzoekers zij opgemerkt dat de Wet persoons–
registraties op door het orgaan te houden persoonsregistraties van
toepassing is en mij vooralsnog niet gebleken is dat er behoefte aan
nadere regelgeving is.

Indien echter zou blijken dat zich problemen voordoen inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen zal ik
overwegen het orgaan terzake een aanwijzing te geven met betrekking tot
zijn werkwijze.

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