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MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 4 juni 1987 

Hierbij doe ik u mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken toekomen de memorie van antwoord op het voorlopig verslag van 
de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat en voor Justitie (19 700 VII enz., nr. 185). 

De vragen met betrekking tot de politie (nrs. 90-109) beantwoord ik 
mede namens de Minister van Justitie. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
C. F. van Dijk 
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1 
Het Nader Rapport is gedateerd op 15 september 1986. 

2 
De grote operaties, waartoe ook deregulering behoort, en de afslan-

kingsoperatie versterken elkaar wederzijds. Deregulering is een mogelijk-
heid om de kwaliteit van het overheidsprodukt te verbeteren, dat wil 
zeggen een produkt te leveren dat meer in overeenstemming is met de 
wensen van de afnemers. 

Doordat deregulering leidt tot het (op termijn) «vrijkomen» van arbeids-
jaren vormt het ook een mogelijkheid om de afslankingstaakstelling te 
realiseren. Dit hoeft geen een op een verhouding te zijn: door deregulering 
vrijgekomen capaciteit kan ook ingezet worden om prioriteiten elders in 
de organisatie te realiseren. 

3 
De invulling van de afslankingstaakstelling per departement, kwalitatief 

en kwantitatief, is een zaak van de betrokken departementen zelf. Naast 
vermindering van regelgeving behoren ook efficiencymaatregelen, 
decentralisatie en privatisering tot de mogelijkheden. 

4 
Binnenlandse Zaken is een wetgevingsdepartement. Dat heeft te maken 

met het feit dat het ministerie de zorg heeft voor de inrichting van de 
Staat, de organisatie en de bevoegdheden van het openbaar bestuur en 
de (grond)rechten van de burgers tegenover het bestuur. 

Het dereguleringsstreven van het kabinet leidt er in een aantal gevallen 
toe, dat een wetsvoorstel of een lagere regeling achterwege wordt 
gelaten, of eenvoudiger opgezet. Een groot deel echter van het beleid dat 
de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken willen realiseren, moet in 
wetten of lagere regels worden vastgelegd. In een aantal gevallen geeft 
de Grondwet de verplichting om bepaalde wetten op tijd klaar te krijgen. 
Dit betekent dat Binnenlandse Zaken een zwaar regelgevingsprogramma 
moet uitvoeren. Het wetgevingsprogramma dat bij de memorie van 
toelichting op de begroting 1987 van het ministerie is gevoegd, geeft een 
overzicht van de projecten van formele wetgeving van Binnenlandse 
Zaken. 

Voor het maken van de wetten en regelingen uit dat zware programma is 
personeel nodig. Daarom is besloten dat in het kader van de afslanking 
de departementsonderdelen die die regelingen maken, zoveel mogelijk 
worden gespaard. Dat geldt niet alleen voor de Stafafdeling Constitutionele 
Zaken en Wetgevingsaangelegenheden, maar ook voor de wetgevingsom 
derdelen van de directoraten-generaal. 

5 
Nee. Op dit moment is er geen behoefte aan een dergelijke buiten de 

overheid staande instantie. Het afstemmen van de ambtelijke organisatie 
op concrete maatschappelijke problemen is in eerste instantie een zaak 
van de betrokken departementen. Waar nodig en wenselijk zullen door 
mij suggesties en voorstellen ter zake van dergelijke aanpassingen 
worden gedaan voor zover deze een bovendepartementaal karakter 
hebben. 

6 
De bevordering van de Friese taal en cultuur is in de eerste plaats een 

zaak van de provincie Friesland. Niettemin ligt het op de weg van het Rijk 
de provincie bij te staan, wanneer dat nodig is voor het behoud van de 
Friese taal en cultuur. 
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7, 8, 10, 11 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25 en 26 
Gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de bewindslieden van 

Onderwijs en Wetenschappen voor de materie welke in deze vragen 
wordt aangesneden, zullen zij voor de beantwoording zorgdragen. 

9 
De staatssecretaris is van mening dat het aangaan van een bestuursaf-

spraak tussen het Rijk en de provincie Friesland aangaande het gebruik 
van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer kan leiden tot het wekken van 
meer begrip voor genoemde zaak in Den Haag. Voorts ligt hier voor de 
provincie een taak. 

12 
Omtrent het feitelijk gebruik van het Nederlands en het Fries zijn wel 

gegevens bekend. Wij zullen u hierover nader informeren. De staatsse-
cretaris meent dat gesproken kan worden van een onderwerp dat volop in 
ontwikkeling is. 

20 
«Algemene verkrijgbaarheid» behoeft niet in te houden dat uitsluitend 

de Nederlandse taal zou zijn toegelaten voor het opstellen van overheids-
stukken. Wel dient, indien deze stukken in de Friese taal zijn gesteld, 
iedere belanghebbende in het bezit te worden gesteld van ten minste een 
vertaling in het Nederlands. 

21 
Het is nog niet zo ver dat zonder meer gesteld kan worden dat het Fries 

in het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer een gebruikelijke taal is. De 
op handen zijnde bestuursafspraak beoogt dat voor het bestuurlijk 
verkeer hiervoor ruimere mogelijkheden worden gegeven. Ten aanzien 
van het rechtsverkeer zal de Commissie Friese taal nader rapporteren. 

24 
Een bestuursafspraak tussen het Rijk en de provincie Friesland kan een 

zeer nuttige functie hebben. Het legt de mogelijkheden en de verantwoor-
delijkheden van de partners vast doch kan niet in de plaats komen van 
een wettelijke regeling. 

27 
De staatssecretaris is van mening dat culturele autochtone minderhe-

den evenzeer recht hebben op beleving van hun culturele verworvenheden 
als culturele allochtone minderheden. In het geval van de Friese taal en 
cultuur is van steun van rijkszijde ook sprake, gezien de faciliteiten die 
bestaan ten aanzien van het Fries in het onderwijs en de subsidies die aan 
Friese culturele instellingen verleend worden. 

28 
De concept-overeenkomst inzake de Friese taal en cultuur, die inmiddels 

het stadium heeft bereikt van een beoogde bestuursafspraak, erkent het 
recht op het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer. 

29, 30 en 31 
Het kabinet heeft op 8 mei jl. ingestemd met het aangaan van een 

bestuursafspraak. Binnenkort zal daartoe een bestuurlijk overleg met de 
provincie Friesland plaatsvinden. 

32 
Het kabinet is van mening dat een beperking van de beschikbaarstelling 

van gratis Nederlandse vertalingen van Friese stukken tot ingezetenen die 
nog geen twee jaar in Friesland wonen onvoldoende recht doet aan de 
belangen van ingezetenen van Friesland die de Friese taal niet beheersen. 
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33 
Gezien de beantwoording van de vragen omtrent het Fries in het 

bestuurlijk verkeer is die verwachting op dit punt niet relevant. 

34 
De aardgasbaten komen in onze eenheidsstaat het Nederlandse volk 

ten goede. Ook de economie in Friesland ondervindt daarvan, in evenredige 
mate, voordeel. 

35 
Het kabinet heeft, zoals bekend, recent opnieuw zijn standpunt bepaald 

inzake de Friese taal en cultuur. Bevordering en behoud van de Friese taal 
en cultuur zijn uitgangspunten van rijksbeleid, zo is daarbij bevestigd. 

36 
Het sluiten van internationale overeenkomsten is een rijkszaak. Wanneer 

deze de Friese taal en cultuur als onderwerp hebben, zal het provinciaal 
bestuur daarbij nadrukkelijk betrokken worden. 

37 
De bestuursafspraak die het Rijk met de provincie Friesland van plan is 

aan te gaan heeft een eigen inhoud. Het in de vraag bedoelde rapport en 
de genoemde verordening zijn uiteraard van belang geweest bij het 
opstellen van de tekst waarover met de provincie overlegd zal worden. 

38 
Het ligt in de bedoeling de Commissie Friese taal te vragen om zich aan 

het onderwerp «Fries in het rechtsverkeer» te gaan wijden en daaromtrent 
advies uit te brengen. 

39 
Het eventueel gebruik van het Fries door gedeconcentreerde rijksdien-

sten valt vooralsnog buiten de reikwijdte van de bestuursafspraak 
waarover met de provincie zal worden overlegd. Dit onderwerp zal nog 
een afzonderlijk punt van overleg worden tussen provincies en het Rijk. 

40 
De staatssecretaris onderschrijft het standpunt van de Raad van State 

zoals verwoord in de vraag. Zij meent overigens dat in een bestuursafspraak 
tussen het Rijk en de provincie belangen van niet-Friestaligen voldoende 
beschermd zullen worden. 

41 
De staatssecretaris heeft nota genomen van de uitspraak van de Friese 

Staten en elementen daarvan verwerkt in de concept-bestuursafspraak. 

42 
In het ontwerp van een nieuwe Provinciewet wordt voorgesteld 

provinciale staten de bevoegdheid te geven de naam van de provincie te 
wijzigen. 

43 
De Kieswet wordt aan een algehele herziening onderworpen. Bij het 

opstellen van het ontwerp is het openen van de mogelijkheid tot het 
gebruik van Friestalige namen en termen bezien. Geconcludeerd is dat 
zulks kan worden geregeld in het Kiesbesluit dat in verband met de 
algehele herziening van de Kieswet opnieuw zal worden vastgesteld. De 
staatssecretaris is voornemens te bevorderen dat daarbij genoemde 
mogelijheid wordt gecreëerd. 
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44 
De huidige Kieswet stelt het gebruik van Nederlandstalige kieslijsten 

verplicht. 

45 
In het overzicht van beleidsvoornemens van het kabinet voor het 

begrotingsjaar 1987 (kamerstukken II 1985-186, 19 701) is vermeld dat 
de planning is om het voorstel voor een wet gelijke behandeling in het 
najaar van 1987 bij de Tweede Kamer in te dienen. In de algemeen 
politieke beschouwingen heeft de Minister-President, Minister van 
Algemene Zaken, uiteengezet dat bij een nadere analyse van het tijdschema 
voor dit wetsvoorstel blijkt dat na vaststelling van de tekst in de minister-
raad, de adviesorganen gehoord moeten worden (Handelingen II, 
1986-87, blzz. 287-288). Dit brengt mee dat het voorstel voor een 
Algemene wet gelijke behandeling zeker niet voor het najaar van 1987 de 
Tweede Kamer zal bereiken. 

46 
Ja. 

47 
Het voornemen bestaat het wetsvoorstel na behandeling in de minister-

raad voor te leggen aan een aantal adviesinstanties. Ik noem in dit 
verband de SER, ER, Landelijke advies- en overlegstructuur minderheden, 
CGOA. 

48 
Ja. 

49 
Ja. 

50 
In de decentralisatienota van 1980 is de Zondagswet vermeld in de 

bijlage waarin een lijst van onderwerpen is opgenomen, waarbij het 
kabinet eventuele decentralisatiemogelijkheden gaat onderzoeken. Dit 
onderzoek heeft niet geleid tot besluiten tot intrekking van de Zondagswet 
of tot vergroting van de beleidsmarge van gemeenten. In het decentrali-
satieplan uit 1983, dat ten grondslag ligt aan het decentralisatiebeleid 
van het kabinet, is derhalve geen passage over de Zondagswet opgenomen. 

51 
De verantwoordelijkheid berust bij de betrokken minister of staatsse-

cretaris zelf. Ook de VNG zal, als partij bij het akkoord, de naleving 
bewaken. Het akkoord voorziet overigens in een jaarlijks overleg tussen 
de VNG en de Minister van Binnenlandse Zaken over de voortgang van 
het akkoord en van de nadere uitwerking daarvan. 

52 
In het overleg dat het bestuur van de VNG regelmatig heeft met de 

verschillende bewindspersonen kunnen klachten over niet naleving van dit 
akkoord worden besproken. Ik heb overigens kennis genomen van 
signaleringen over niet nakoming in de door de VNG uitgegeven periodiek 
«De Nederlandse gemeente». Daarbij is ook volgens de VNG sprake van 
startproblemen. In het jaarlijks overleg over de voortgang en uitvoering 
van het bestuursakkoord kunnen deze punten door de VNG ter sprake 
worden gebracht. 

53 en 54 
Het rapport van de Werkgroep politiebudget is een ambtelijk rapport, 

waarover nog geen regeringsstandpunt is ingenomen. Bij het bepalen van 
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het regeringsstandpunt zal, waar zulks relevant is, rekening worden 
gehouden met het bepaalde in het bestuursakkoord met de VNG. 

55 
Binnenlandse Zaken beschikt niet over een overzicht van de tot op 

heden door het Rijk gemaakte bestuursafspraken, respectievelijk gesloten 
bestuursovereenkomsten met lagere overheden. Dergelijke afspraken 
worden regelmatig gemaakt. Als voorbeeld kunnen worden genoemd de 
Welzijnsconvenanten met de grote steden, de afspraken over het achter 
standsgebiedenbeleid met de betrokken gemeenten, de afspraken over 
de walradarketen met Rotterdam en de afspraken met Almere over de 
uitvoering van de verstedelijkingstaak van de gemeenten en met Zeewolde 
over de realisering van de ontwikkeling van de gemeente. 

In voorbereiding is een afspraak met de provincie Friesland over de 
Friese taal. 

56 
Over een overzicht van tussen provincie- en gemeentenbesturen 

gemaakte bestuursafspraken beschikt het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken niet. Dezerzijds wordt van dergelijke afspraken alleen kennis 
genomen wanneer Binnenlandse Zaken op enigerlei wijze betrokken is. 
Dit laatste is onder meer het geval bij de in vraag 57 bedoelde raamover-
eenkomst en de daarop gebaseerde uitwerkingsovereenkomsten. 

57 
De bedoelde raamovereenkomst is ons bekend. In het kader daarvan 

zijn vervolgens met toepassing van artikel 8, derde lid, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen uitwerkingsregelingen tot stand gekomen 
tussen de provincie Zuid-Holland en respectievelijk de gemeenten 
's-Gravenhage en Rotterdam. Bij koninklijk besluit van 31 maart 1987, nr. 
74, zijn beide regelingen goedgekeurd op voordracht van de staatssecre-
taris van Binnenlandse Zaken, in overeenstemming met de Ministers van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer 
en Waterstaat. De «vermindering van de provinciale bemoeienis» wordt 
gerealiseerd door afspraken over de uitoefening van bepaalde provincie-
bevoegdheden door de gemeente, over terugtred van de provincie en 
over afstemming van beleid. 

58 
De huidige ontwikkelingen zijn naar ons oordeel zeker positief te 

waarderen waar zij even zovele concretiseringen inhouden van het 
streven naar decentralisatie, deregulering en differentiatie in het kader 
van het grote-stedenbeleid; het begrip «medeoverheden» krijgt zo op 
meerdere niveaus gestalte. Meer in het bijzonder over de in vraag 57 
bedoelde gemeenschappelijke regelingen merken wij nog op, dat met de 
goedkeuring daarvan in praktijk is gebracht de door het kabinet uitge-
sproken bereidheid waar mogelijk te bevorderen dat gemeenschappelijke 
regelingen worden goedgekeurd die zijn gericht op het vergroten van de 
bestuurskracht en beleidsvrijheid van de vier grote steden. (Zie het 
overzicht grote-stedenbeleid 1986, Tweede Kamer 1986-1987, 17 910, 
nr. 20, blz. 10.) 

59 
Op overeenkomsten, ook als deze tussen bestuursorganen worden 

gesloten, is in beginsel het privaatrecht van toepassing. Er dient evenwel 
op gewezen te worden dat met de terminologie «(bestuurs)overeenkomst» 
niet altijd wordt gedoeld op de privaatrechtelijke overeenkomst, die 
partijen tot wet strekt en waarvan de nakoming voor de burgerlijke 
rechter kan worden afgedwongen. Het kan ook zijn dat men slechts tot 
uitdrukking wil brengen dat men het over iets eens is. Om die reden 
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verdient in zulke gevallen een term als «bestuursafspraak» of «bestuurs-
akkoord» eigenlijk de voorkeur. Zo is het bestuursakkoord tussen het Rijk 
en de VNG geen overeenkomst die juridisch afdwingbaar is, maar een 
gezamenlijke intentieverklaring (zie Tweede Kamer 1986-1987, 19 843, 
nr. 4, het antwoord op vraag 25 en 26). Dit geldt ook voor de in vraag 57 
bedoelde raamovereenkomst. De gemeenschappelijke regelingen ter 
uitwerking van deze afspraak vallen als zodanig binnen de sfeer van het 
publiekrecht: de provincie en betrokken gemeenten hebben hiervoor als 
basis de Wet gemeenschappelijke regelingen gekozen. 

60 
Wij hebben niet de indruk dat de provincie en de beide betrokken 

gemeenten voor ogen heeft gestaan aan de in vraag 57 bedoelde over-
eenkomst en de uitwerkingsregelingen op basis daarvan, een experimenteel 
karakter toe te kennen. Wel kan worden gezegd dat, nu de huidige 
Provinciewet overdracht van provinciale medebewindsbevoegdheden aan 
een of meer gemeenten niet mogelijk maakt, met toepassing van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen een andere weg moest worden bewandeld 
om het gewenste resultaat zo dicht mogelijk te benaderen. Hoewel de in 
de regelingen gehanteerde terminologie in een enkel geval de indruk kan 
wekken dat een van de huidige bepalingen afwijkende constructie is 
gevolgd, is dat niet het geval en is dat ook niet de bedoeling van de 
betrokken partijen. 

61 
In feite kan niet worden gesproken van een voorschot nemen op de 

herziening van de Provinciewet. Formeel gezien vindt immers geen 
door-delegatie van bevoegdheden plaats; de bevoegdheidsverdeling blijft 
ongewijzigd. Met de gekozen constructie op grond van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen wordt wel gehandeld in de geest van artikel 113 
zoals opgenomen in het wetsvoorstel herziening van de Provinciewet. 
Bedoeld artikel biedt de mogelijkheid om tot een overdracht te komen 
van daarvoor in aanmerking komende medebewindsbevoegdheden van 
de provincie aan een of meer gemeenten. Na een herziening van de 
Provinciewet op dit punt zal een constructie via de Wet gemeenschappelijke 
regelingen voor de juridische vormgeving van afspraken, zoals opgenomen 
in de in vraag 57 bedoelde raamovereenkomst, niet meer nodig en ook 
niet meer opportuun zijn. 

62 
Vóór de ondertekening van het bestuursakkoord Rijk-VNG respectievelijk 

Rijk—IPO is het akkoord toegezonden aan de beide Kamers der Staten-
Generaal. Daarbij is medegedeeld wanneer ongeveer de ondertekening 
van het akkoord zal plaatsvinden. Het is uiteraard aan de Kamers overge-
laten te bepalen of het nodig is over het akkoord met de regering van 
gedachten te wisselen. In het akkoord is vastgelegd dat de Tweede 
Kamer in de gelegenheid wordt gesteld voor de ondertekening ter zake zijn 
gevoelens te doen blijken. Bovenbedoelde toezending dient tevens om 
uitvoering te geven aan de betreffende bepaling in de akkoorden. 

63 
De staatssecretaris heeft in haar adviesaanvraag van 4 augustus 1986 

aan de Raad voor het binnenlands bestuur (Rbb) onder meer aandacht 
gevraagd voor de werking van de Wet gemeenschappelijke regelingen in 
de meer verstedelijkte gebieden. Uit het begin dit jaar uitgebrachte 
advies Wgr-werk-in-uitvoering blijkt dat de Rbb, gelet op de huidige 
stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Wgr, geen 
aanleiding ziet om, bovendien zo kort na de inwerkingtreding van de 
nieuwe Wgr, daarin beleidsmatige wijzigingen aan te brengen. De Raad 
ziet daarvoor ook geen aanleiding, waar het gaat om de toepassingsmo-

Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 700 VII enz., nr. 185 a 7 



gelijkheden van de Wgr in agglomeraties. Wij onderschrijven het Rbb-
advies in dezen. Het eerste voortgangsrapport van de afdeling Sociaal-
Geografisch en Bestuurskundig Onderzoek (SGBO) van de VNG, uitge-
bracht in het kader van een langer lopend onderzoek naar in de praktijk 
gebleken knelpunten bij de uitvoering van de nieuwe Wgr, geeft ons 
bovendien geen aanleiding tot het trekken van een andere conclusie. 
Overigens, verwacht wordt dat de Rbb op deze problematiek nader ingaat 
in onder meer zijn advies over het bestuur in agglomeraties, dat de Raad 
voornemens is in de loop van dit jaar uit te brengen. 

64 
De indeling in samenwerkingsgebieden, zoals bedoeld in artikel 2 van 

de Wgr is met uitzondering van het zuidelijk deel van de provincie 
Noord-Holland vastgesteld. Bij koninklijk besluit van 31 oktober 1986, nr. 
24, is het indelingsbesluit van provinciale staten van Noord-Holland 
namelijk wegens strijd met de wet gedeeltelijk vernietigd. Daarbij gaat 
het om dat deel van het besluit waarin wordt bepaald dat Amsterdam niet 
wordt ingedeeld en om de aanwijzing van de samenwerkingsgebieden 
Zaanstreek, Waterland, alsmede Amstelland en Meerlanden en Diemen. 
Naar verwachting zullen provinciale staten binnen enkele maanden voor 
dit gebied de indeling opnieuw vaststellen. 

65 
De staatssecretaris heeft bij brief van 15 april 1987 het Rbb-advies 

«Wgr-werk-in-uitvoering» en het eerste voortgangsrapport van het SGBO 
over de invoering van de nieuwe Wgr ter kennis gebracht van de beide 
Kamers der Staten-Generaal. Daarbij heeft zij meegedeeld dat inmiddels 
de voorbereiding van een wetsontwerp tot wijziging van de Wgr, bedoeld 
om aan een aantal in de bestuurspraktijk gebleken knelpunten tegemoet 
te kunnen komen, ter hand is genomen. Tevens is in de brief van 15 april 
j l . medegedeeld dat op het advies van de Rbb en de resultaten van het 
SGBO-onderzoek zal worden ingegaan in het kader van de beoogde 
wetswijziging; dit vanwege de raakvlakken en de onderlinge verwevenheid 
tussen de onderwerpen die in genoemde rapportages aan de orde zijn 
gesteld, met de inhoud van bovenbedoeld wetsontwerp. Om die reden 
willen wij ook niet nu al in deze memorie op het advies van de Rbb 
ingaan. 

66 
In juni 1984 adviseerde de commissie tot herziening van het decora-

tiestelsel aan de Minister van Binnenlandse Zaken. In november 1985 
heeft deze een wetsontwerp strekkende tot wijziging van de wet van 4 
april 1989, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau en van de 
wet van 29 september 1815 houdende instelling van de Orde van de 
Nederlandse Leeuw aan de Raad van State aangeboden. In maart 1986 
deed de Raad zijn advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
toekomen. Mede in verband met de vele ministerswisselingen kon de 
besluitvorming ter zake nog niet worden afgerond. 

67 
In verband met mijn medebetrokkenheid bij deze problematiek heb ik 

op 9 april j l. deelgenomen aan het overleg tussen de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit de Tweede Kamer en de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over knelpunten die zich 
kunnen voordoen voor uitkeringsgerechtigden die een politieke functie 
gaan vervullen. Het ging hierbij ook over de consequenties die het 
aanvaarden van een functie als gekozen vertegenwoordiger met zich 
brengt voor personen die een uitkering ontvangen op grond van de 
Werkloosheidswet (WW). Bij gelegenheid van dit overleg heeft de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat hij 
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reden ziet om het herlevingsrecht (herkrijgen van het, door het aanvaarden 
van een politieke functie verloren, recht op WW-uitkering na beëindiging 
van deze functie) in het kader van de WW te versoepelen. Tevens is 
toegezegd dat in een notitie nader zal worden ingegaan op de problematiek. 
Om die reden kan ik thans niet nader ingaan op deze problematiek. 

68 
Het voornemen tot indiening van een wetsvoorstel voor een gemeente-

lijke herindeling van de Bommelerwaard is door mij niet verlaten. Dit mag 
ook blijken uit concrete voorstellen die ik heb gedaan in een brief van 7 
april j l. aan gedeputeerde staten van Gelderland. Ik heb dat college 
gevraagd mij, mede op basis van nadere consultaties van de gemeenten, 
nader te adviseren. Mijn streven is erop gericht nog in het laatste kwartaal 
van 1987 wetsvoorstellen ter zake bij het parlement aanhangig te maken. 

69 
Ik kan bevestigen dat tussen gedeputeerde staten van Gelderland en 

mij overeenstemming bestaat over de wenselijkheid tot de indiening van 
een wetsvoorstel. Ik verwacht dat de ministerraad binnen twee maanden 
een beslissing kan nemen over het ontwerp van een wetsvoorstel. 

70 
Ik heb, anders dan de vragenstellers, gelet op de wetgevingsproduktie 

en in aanmerking genomen de voorstellen die verschillende provincies al 
hebben gedaan en de voorbereidingen die getroffen worden, niet de 
indruk dat meerdere colleges van gedeputeerde staten de gemeentelijke 
herindelingen «op een laag pitje hebben gezet». 

Voor zover uit de vraagstelling een zekere bekommernis doorklinkt over 
het gebruik van het instrument gemeentelijke herindeling voor de 
versterking van het lokale bestuur, dan lijkt mij die vrees niet terecht. 
Immers de doelstellingen van het beleid zijn duidelijk en de provinciale 
besturen zijn daarvan op de hoogte. Hierbij moet ook in aanmerking 
worden genomen dat vooraleer tot indiening van een wetsvoorstel wordt 
overgegaan een voorbereidingstijd van een aantal jaren nodig is gelet op 
de procedure die de wet aangeeft. 

71 
De uitwerking van de voorstellen van de commissie-Christiaanse wordt 

gefaseerd aangepakt. Inmiddels is het wetsvoorstel betreffende de 
provinciale belastingen (opcenten motorrijtuigenbelasting) door de 
Tweede Kamer behandeld en verworpen. Met de herziening van de 
formele bepalingen inzake provinciale belastingen worden goede vorde-
ringen gemaakt. Verwacht wordt dat het desbetreffende wetsvoorstel op 
korte termijn aan de ministerraad kan worden gezonden. De herziening 
van de materiële gemeentelijke belastingbepalingen heeft door diverse 
omstandigheden vertraging opgelopen. Dit voorstel zal naar verwachting 
in de tweede helft van dit jaar aan de adviesinstanties kunnen worden 
gezonden. Inmiddels is bij de Raad van State aanhangig een wetsvoorstel 
met betrekking tot de limieten van de onroerendgoedbelastingen, de 
leges en de rechten. Met betrekking tot de uitbreiding van het gemeentelijke 
belastinggebied wijzen wij erop dat ingevolge het regeerakkoord uiterste 
terughoudendheid wordt betracht met betrekking tot de vergroting van 
de capaciteit van onroerendgoedbelastingen. Dit laat overigens onverlet 
dat in een later stadium zou kunnen worden overwogen tot een uitbreiding 
van de gemeentelijke belastingcapaciteit te komen. 

In zijn algemeenheid merken wij over de plaats van het eigen belasting-
gebied bij de gemeenten het volgende op. Vanuit een allocatief oogpunt 
bezien is het wenselijk dat de gemeenten hun burgers direct belasten in 
relatie tot het realiseren van een bepaald voorzieningenniveau. Aldus 
worden de stemgerechtigden burgers direct geconfronteerd met de 
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afweging die het gemeentebestuur heeft gemaakt tussen nut van de 
zogenaamde marginale voorziening en het offer wat daartoe wordt 
gevraagd (marginale afwegingsfunctie). Hoe groot het lokale belastingge-
bied moet zijn om deze afwegingsfunctie te vervullen kan niet op voorhand 
worden bepaald. Dat is afhankelijk van hoe groot het verschil tussen de 
gemeenten onderling is ten aanzien van het gewenste voorzieningenniveau. 
Wel kan in het algemeen worden gesteld dat hoe groter het lokale 
belastinggebied is, dus hoe meer de individuele burger direct voor 
gemeentelijke voorzieningen moet betalen, hoe kritischer hij de besluit-
vormingen van het gemeentebestuur zal gaan volgen. Daaruit mag 
worden afgeleid dat een heel klein lokaal belastinggebied de marginale 
afwegingsfunctie niet goed zal vervullen. Daarnaast zijn wij van mening 
dat het lokale belastinggebied ook een zekere bufferfunctie moet vervullen. 
Dit enerzijds om tegenvallers in het autonome beleid op te vangen en 
anderzijds om een compensatie te bieden voor oneffenheden in de 
verdeling van algemene en specifieke uitkeringen, waarvan de verdelings-
termen (veelal) een globaal karakter dragen. 

Zowel het inkomensbeleid, waarvoor het Rijk primair verantwoordelijk 
is, als het ruimtelijke-ordeningsbeleid stelt grenzen aan de maximale 
omvang van het lokale belastinggebied. Bij een te groot lokaal belasting-
gebied kunnen de verschillen tussen de gemeenten in de benutting 
daarvan zo hoog oplopen dat ongewenste effecten plaatshebben op de 
verdeling van besteedbare inkomens en op de vestiging van personen en 
bedrijven. 

Aan het voorgaande kan vanuit oogpunt van decentralisatie nog het 
volgende worden toegevoegd. Binnen de gestelde limieten kunnen de 
gemeenten vrijelijk beslissen over de omvang en bestedingsrichting uit 
van de eigen inkomsten. Dit in tegenstelling tot de algemene uitkering uit 
het Gemeentefonds (vrije beslissing alleen gedeeltelijk over de bestedings-
richting) en specifieke uitkeringen (zowel omvang als bestedingsrichting 
zijn vastgelegd). Louter vanuit het gezichtspunt van decentralisatie van 
beslissingsbevoegdheid, los van andere overwegingen zoals hiervoor 
gegeven, verdient bekostiging van gemeentelijke taken uit eigen inkomsten 
de voorkeur boven die uit algemene uitkering en specifieke uitkeringen. 

In de Deense situatie zijn de gemeenten voor ca. 50% afhankelijk van 
het eigen inkomstengebied. Wij menen dat een zo groot eigen inkomsten-
gebied de gevaren inhoud die wij hierboven geschetste hebben (grote 
netto-inkomensverschillen, invloed op vestigingsgedrag), terwijl men zich 
kan afvragen of een zo groot lokaal belastinggebied wel nodig is om een 
goede allocatie van middelen en nauwe betrokkenheid van de burger te 
verzekeren. Ook de Raad voor gemeentefinanciën uit daarover zijn twijfels 
(Gelijkwaardigheid, bladzijde 116). 

Op de vraag of het niet wat vreemd aandoet dat zonder volledige 
benutting van de eigen belastingcapaciteit bij herhaling een beroep op 
rijksmiddelen wordt gedaan, antwoorden wij het volgende. In de eerste 
plaats wijzen wij erop dat een aantal gemeenten aan de limiet van de 
opbrengst onroerend-goedbelastingen zitten en die eigen inkomsten niet 
kunnen verhogen. Een aantal andere gemeenten zitten vlak onder de 
limiet en hebben beperkte mogelijkheden. In de tweede plaats wijzen wij 
op de grote financiële afhankelijkheid van de gemeenten van het Rijk. Het 
is dan niet verbazingwekkend dat gemeenten naar het Rijk kijken als ze 
menen meer financiële middelen nodig te hebben. 

De suggestie dat overleg voeren met individuele of groepen van de 
gemeenten over extra financiële middelen strijdig is met de Financiële-
Verhoudingswet 1 984 onder schrijven wij niet. Het verdeelsysteem van 
de Financiële-Verhoudingswet 1984 is een geobjectiveerd systeem, 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar ook op interpretaties en 
bestuurlijke beslissingen. Daarover kan men altijd van mening verschillen. 
Bovendien kunnen de uitgaven van de verschillende (groepen) gemeenten 
zich in de tijd verschillend ontwikkelen. De ontwikkelingen kunnen in het 
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verdeelsysteem van de FV-wet 1984 worden gevolgd. Of dat op een 
juiste wijze gebeurt kan ook altijd onderwerp van discussie zijn. Zo'n 
discussie moet naar onze mening in het algemeen ook plaatsvinden. Wel 
is ons uitgangspunt dat de procedure (zorgvuldige voorbereiding en 
advisering door de Raad van gemeentefinanciën) voldoende waarborgen 
bevat voor een goede besluitvorming. 

72 
Een verschuiving van inkomsten in de vorm van uitkeringen naar 

inkomsten in de vorm van eigen belastingen zal naar onze mening kunnen 
leiden tot een vergroting van de allocatieve efficiency en het budgettaire 
verantwoordelijkheidsbesef. Uit het antwoord op vraag 71 blijkt dat wij 
echter betwijfelen of daartoe de omvang van het eigen inkomstenbeleid 
zo groot moet zijn als in de Deense situatie. In die vraag aangehaalde 
publikatie van de raad van de gemeentefinanciën spreekt ook de raad 
daarover zijn twijfels uit. 

73 
De wetgeving (art. 237b gemeentewet en art. 144b Provinciewet) 

inzake de specifieke uitkeringen geeft aan in welke gevallen een specifieke 
uitkering als bekostigingswijze kan worden toegestaan. Deze zogenoemde 
«criteria» voor specifieke uitkeringen zijn: 

- eenmalig karakter 
- tijdelijk karakter 
- onvoldoende inzicht in de omvang van de kosten van een bepaalde 

taak of activiteit 
- ongelijkmatige spreiding van de kosten, geografisch dan wel in de 

tijd. 
In de toetsingsoperatie, die is ingezet nadat deze wetgeving in werking 

is getreden, werden alle bestaande uitkeringen onder meer aan de criteria 
getoetst. Van de resultaten van deze toetsing is verslag gedaan in de 
jaarlijks gepubliceerde saneringsverslagen. Daaruit blijkt, dat met de 
toetsing wel degelijk voortgang is geboekt. In de achterliggende jaren is 
slechts een gering aantal uitkeringen daadwerkelijk overgeheveld. Het 
kabinet is van mening dat, wil er sprake zijn van een substantiële ver-
schuiving tussen de diverse inkomstenbronnen door overheveling, vooral 
de grote uitkeringen van belang zijn. (Zie het daaromtrent gestelde in 
bijlage 2 bij de Miljoenennota 1987; TK 19 700, nr. 1, blz. 116, 117.) Het 
kabinet heeft in een adviesaanvraag aan Rgf, VNG en de provincies over 
de voorstellen voor invulling van de saneringstaakstelling die in het 
regeerakkoord is opgenomen gevraagd hieraan aandacht te besteden in 
de adviezen. 

74 
De kringen van de organisatie Bescherming Bevolking werden per 1 juli 

1986 van rechtswege ontbonden doch bleven tot uiterlijk zes maanden na 
deze datum belast met de liquidatie. Het bestuur van de gemeente waar 
de kring zijn zetel had is voor nodig belast met voortzetting van de 
liquidatiewerkzaamheden na het verstrijken van genoemde termijn. Thans 
is de situatie zo dat gewerkt wordt aan het sluitstuk van de liquidatie te 
weten, de samenstelling en het vaststellen van de liquidatierekening 
alsmede de van het liquidatiesaldo. Deze werkzaamheden verlopen 
voorspoedig en zullen naar verwachting voor het grootste gedeelte in 
1987 worden afgerond. 

75 
In de Intrekkingswet BB (Stb. 1986, 312) is vastgesteld dat alle niet 

herplaatste noodwachters op 1 januari 1987 zouden overgaan naar het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op die datum was voor 102 nood-
wachters nog geen nieuwe functie gevonden. Vergeleken met de stand 
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van zaken op 1 januari 1986 zijn 158 noodwachters in die periode al wel 
in een nieuwe functie herplaatst. Op basis van de huidige gegevens kan 
gesteld worden dat het eerdergenoemde aantal van 102 per 1 juli 1987 
met ten minste 28 zal kunnen worden verminderd. Uit de gesprekken, 
die het Landelijk Coördinator Herplaatsing BB-personeel met de resterende 
74 noodwachters, heeft gevoerd is gebleken dat voor minimaal 34 
personen, gelet op hun persoonlijke omstandigheden, een herplaatsing in 
een volledige dan wel deeltijdfunctie zeer gewenst is. Verder zullen er 
nog noodwachters zijn die van de wachtgeldgarantieregeling gebruik 
gaan maken. 

In het vierde Voortgangsrapport reorganisatie rampenbestrijding 
(kamerstukken II 1986-1987, 19700, nr. 51) wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan de herplaatsing van het noodwachtpersoneel. In oktober 
1987 zal een eindrapportage worden opgesteld met betrekking tot de 
definitieve resultaten van het herplaatsingsonderzoek. 

76 
Ingevolge de Alarmregeling kernenergiecentrale Borssele had de 

voormalig BB, naast het Laboratorium voor Stralingsonderzoek RIV, de 
Kernfysische Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken, het KNMI en 
het Ministerie van Landbouw en Visserij een functie in de zogeheten 
Technische Commissie (TC), die in hoofdzaak tot taak had metingen te 
doen uitvoeren ter bepaling van de besmettings- en stralingssituatie. Na 
de opheffing van de BB per 1 januari 1987 is aan de Regionale Brandweer 
Noord- en Midden-Zeeland verzocht deze taak van de BB over te nemen. 
Eveneens wordt de Alarmregeling onder meer op dit punt in deze zin 
aangepast. Reeds vorig jaar is overigens verzocht de Alarmregeling 
Borssele in de praktijk te toetsen door een oefening te houden. Aan dit 
verzoek is gevolg geven. Een oefening is op 20 mei gehouden, waarbij de 
op de bovenaangegeven wijze aangepaste alarmregeling is getoetst. 

77 
Wellicht wordt hier gedoeld op de brief van de Regionale Brandweerkring 

Zeeuws-Vlaanderen met betrekking tot een verzoek om financiële 
ondersteuning bij het organiseren van een cursus Staforiëntatie die als 
voorbereiding op de RBA-cursussen zou moeten dienen. Op dit verzoek 
werd afwijzend gereageerd. De genoemde cursus Staforiëntatie werd 
aanvankelijk op de RBA gegeven als hulpmiddel om richting te geven aan 
de wijze van denken over de nieuwe taakvelden van de brandweer. Deze 
cursus behoort echter thans niet meer tot het pakket opleidingen dat aan 
de RBA wordt gegeven. 

Ik juich overigens het initiatief van de betrokken brandweerkring toe 
om als voobereiding op de centrale opleidingen een dergelijke cursus te 
organiseren. Ik meen evenwel dat dit initiatief past in het kader van de 
algemene voorlichting aan het personeel, die uit de aan de regio toevloei-
ende gelden zal moeten worden bekostigd. 

78 
Ja. Op 23 april 1987 is het meerjarenplan civiele verdediging aangeboden 

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Het plan is inmiddels als 
kamerstuk verschenen onder nr. TK II, vergaderjaar 1986-1987, nr. 
19963, nr. 1,d.d. 23 april 1986. 

79 
De opbouw van de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie verloopt in 

algemene zin volgens de oorspronkelijke planning. Enige vertraging is 
opgelopen bij de uitvoering van de initiële opleidingen in de brandweerre-
gio's. Ook de opbouw van de geneeskundige hulpverlening bij rampen 
heeft een achterstand opgelopen onder andere door de vertraging in de 
besluitvorming met betrekking tot de Wet Geneeskundige Hulpverlening 
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bij Rampen. Het ziet er echter niet naar uit, dat deze vertragingen de 
opbouw van de rampenbestrijdingsorganisatie als geheel wezenlijk zullen 
beïnvloeden. Momenteel wordt het projectplan geactualiseerd ten 
behoeve van de eindfase van de reorganisatie. Dit projectplan zal in het 
najaar aan de voorzitter van de Tweede Kamer worden aangeboden. 

80, 81 en 82 
In april 1987 heeft overleg plaatsgevonden tussen de Staatssecretaris 

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken over de reorganisatie van het ambulancevervoer. In 
het overleg is afgesproken dat uitgaande van de mogelijkheden van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen een model zal worden ontwikkeld 
voor de organisatie van de centrale posten voor het ambulancevervoer. 
Ook zal worden bezien in hoeverre behalve via schaalvergroting van cpa 
gebieden ook langs andere wegen kosten/besparing en efficiency-verbe-
tering kan worden bereikt. Hierover wordt nu ambtelijk overleg gevoerd 
tussen beide departementen. Het streven is erop gericht de Tweede 
Kamer voor het zomerreces een standpunt te zenden over de reorganisatie 
van het ambulancevervoer. Daarvan zullen ook de betrokkenen op de 
hoogte worden gesteld. 

De vraag in hoeverre voor een ander beleid wordt gekozen staat nog ter 
discussie. Zodra over de beantwoording daarvan meer duidelijkheid 
bestaat zal worden bezien of en zo ja welke maatregelen nodig zijn voor 
de bestaande geïntegreerde AC/cpa's. 

83 
Het projectplan inzake de invoering van het landelijke uniforme 

alarmnummer is ultimo maart 1987 in concept gereed gekomen. Uit het 
plan blijkt, dat in totaal 21 regionaal werkende centrales zullen worden 
tot stand gebracht, die in beginsel zullen worden gehuisvest bij centrum-
korps en organisaties van gemeente- en rijkspolitie als bedoeld in de 
Basisregeling Regionale Samenwerking Politie. Het is de bedoeling, dat 
de eerste regionale centrale rond 1 november 1987 operationeel is. De 
landelijke invoering zal in 1990 zijn voltooid. Het projectplan zal binnen 
enkele maanden aan de beide Kamers der Staten-Generaal ter kennisne-
ming worden toegezonden. 

84 en 85 
Hoewel de financiële risico's voor de gemeenten als gevolg van de 

landelijke invoering van het uniform alarmnummer praktisch nihil zullen 
zijn, zal ernaar worden gestreefd de invoering van het uniform alarmnum-
mer te doen geschieden onder de werking van een met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten te sluiten deelakkoord. Deze bestuursovereen-
komst zou dan tot gevolg hebben, dat de gemeenten bij de invoering van 
het uniform alarmnummer optimaal zullen worden betrokken. Deze 
betrokkenheid wordt voor wat betreft de experimenterende gemeenten 
inhoud gegeven door participatie in de stuurgroep, die de invoering 
begeleidt, van een drietal functionarissen uit de sfeer van de betrokken 
hulpverleningsdiensten. Daarnaast wordt de gemeentelijke inbreng 
bewerkstelligd door deelname in de stuurgroep door een tweetal burge-
meesters en een vertegenwoordiger van de VNG. 

Ook bij de feitelijke realisatie zal aan de gemeentelijke betrokkenheid 
zoveel mogelijk worden rechtgedaan. De feitelijke invoering, alsmede de 
voorbereiding daartoe en de evaluatie gedurende enige tijd na operationeel 
worden van een alarmcentrale zal in de regio onder begeleiding staan van 
tijdelijke regionale commissies, die via bemiddeling van de commissaris 
der Koningin in het leven worden geroepen. In deze commissies, alsook in 
bijzondere werk- en deelprojectgroepen zullen vertegenwoordigers uit 
zowel gemeentelijke kring als uit de sfeer van de hulpverleningsdiensten 
worden verzocht te participeren. 
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86 
Doordat het Wadden- en Scheldegebied een gemeentelijke indeling 

hebben, zijn de diverse gemeenten primair verantwoordelijk voor de 
organisatie van de hulpverlening bij ongevallen/rampen, onder andere 
met veerboten. De betrokken gemeenten moeten op grond van deze 
verantwoordelijkheid in de vorm van een rampenplan en eventueel een 
rampenbestrijdingsplan, de organisatie van de hulpverlening regelen. 
Momenteel wordt onder mijn verantwoordelijkheid een onderzoek 
uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot rampenbestrij-
dingsplannen. Daarbij komen ongevallen/rampen met schepen, uiteraard 
mede aan de orde. Voor wat betreft ongevallen/rampen met veerboten 
bestaan er, zover mij nu bekend is, geen specifieke rampenbestrijdings-
plannen. Wel zijn er een aantal regelingen toegesneden op ongevallen/ 
rampen te water. 

Voor het Friese gedeelte van de Waddenzee is opgesteld een «Provinciale 
Regeling Waddenzee». Deze regeling, die stamt van vóór de gemeentelijke 
indeling van het Waddengebied, is formeel gezien niet meer van kracht. 
Hij kan echter uitstekend dienen als basis voor een gemeentelijk of 
eventueel regionaal plan van aanpak. 

Voor het Groningse gedeelte van het Waddengebied is in voorbereiding 
een coördinatieregeling inzake de hulpverlening bij scheeps- en ander-
soortige ongevallen. Deze regeling is zodanig van opzet dat zij overeen-
komstig een rampenbestrijdingsplan, in samenhang met een gemeentelijk 
rampenplan kan worden gehanteerd. 

In het Scheldegebied gelden twee regelingen. De «Regeling Wester-
schelde» voorziet in een algemeen coördinatiepatroon voor het gehele 
gebied van de Westerschelde. Daarnaast bestaat de «Regeling Ongevallen 
Westerschelde». Deze regeling voorziet in de coördinatie van alle bij de 
hulpverlening betrokken instanties, op het gebied van de gemeenten 
Vlissingen en Oostburg. 

Sinds 26 februari 1987 functioneert de Kustwacht. De «Overeenkomst 
voor de Kustwacht» voorziet in een algemene coördinatie van alle bij de 
hulpverlening betrokken autoriteiten te water en in de lucht. Ten aanzien 
van de coördinatie in het aanlandingsgebied moet aangesloten worden 
op gemeentelijke regelingen. 

87 
Het overleg over de ontwerp-wet geneeskundige hulpverlening bij 

rampen (WGHR) met de Ministeries van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur en van Justitie (inzake de dereguleringstoetsing) is nagenoeg 
afgerond; het concept-wetsvoorstel kan binnenkort aan de adviesorganen 
worden voorgelegd. Naar aanleiding van overleg met het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een aan dat departement 
voorgelegd concept-wetsvoorstel inzake enige rechtspositionele voorzie-
ningen voor rampbestrijders - welk voorstel in belangrijke mate was 
geënt op de sociale zekerheidswetgeving - is enige tijd geleden besloten 
een nieuw wetsvoorstel te ontwerpen, dat is geïnspireerd door ambtelijke 
rechtspositieregelingen. Dit nieuwe concept-wetsvoorstel is thans in 
zoverre gereed dat daar binnenkort met de betrokken departementen en 
organisaties overleg over kan plaatsvinden. Overigens is inmiddels een 
overgangsregeling met betrekking tot enige rechtsposititionele voorzie-
ningen voor vrijwillige rampbestrijders tot stand gekomen (Stb. 1987, 
144); deze regeling zal te zijner tijd bij inwerkingtreding van de Wet 
rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders (WRVR) komen te 
vervallen. 

Omdat de hiervoor genoemde ontwerp-WGHR en ontwerp-WRVR 
mede de basis vormen voor de organisatie van de rampenbestrijding, is 
de afgelopen periode in het wetgevingsprogramma betreffende de 
reorganisatie van de rampenbestrijding prioriteit gegeven aan de voorbe-
reiding van deze wetsvoorstellen. Gelet op de geschetste vorderingen ten 
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aanzien van deze wetsvoorstellen, ligt het in de bedoeling thans hogere 
prioriteit toe te kennen aan de voorbereiding van de ontwerp-wet 
rampenbestrijdingsplicht. 

88 
De Interimregeling rijksbijdragen regionale brandweren zal per 1 

januari 1988 worden gesaneerd. In de zogenaamde juni circulaire 1987 
zullen de gemeenten worden geïnformeerd over de overheveling. 

89 
In kwalitatieve zin behoort de overheveling geen effect te hebben, 

immers aangenomen mag worden dat de besturen het huidige niveau, 
dat, weliswaar gestimuleerd door een rijksbijdrage, op basis van hun 
besluiten tot stand is gebracht zullen handhaven. 

Bij elke overheveling ontstaan zogenaamde herverdeeleffecten. Zo ook 
in het geval van overheveling van de middelen van de Interimregeling. Bij 
de berekening van de herverdeling is ervan uitgegaan, dat de gemeenten 
de gelden die zij als gevolg van de overheveling ontvangen onverkort 
doorgeven aan de regionale brandweren. Op basis van dit uitgangspunt zal 
het grootste nadeel in de regio N.O. Groningen circa f 1,20/inwoner 
bedragen; in alle andere gevallen is het nadeel kleiner dan f 1,00/inwoner. 

90 
Deze conclusie kan worden ontleend aan genoemde circulaire, maar is 

niet juist. Met betrekking tot de uitvoering van de circulaire vindt nog 
nader interdepartementaal overleg plaats. 

91 
Ja, afschriften van de briefwisseling zullen aan de Eerste Kamer worden 

toegezonden. 

92 
Een nadelige invloed is niet uit te sluiten, maar kan op dit moment ook 

niet gespecificeerd worden aangetoond. 

93 
Tijdelijke aanstelling van executieve politieambtenaren is niet mogelijk. 

Er moet op gewezen dat indien politieambtenaren niet langer vrijgesteld 
zijn, het streven van de korpsbeheerder er wel op gericht moet zijn 
ambtenaren eerst in opleiding te nemen, nadat zij hun dienstplicht 
hebben vervuld. Dit gelet op het voordeel van een goede aansluiting 
tussen opleiding en praktische politiedienst. 

94 
Evenals in het antwoord op vraag 92 kan hierover geen stellige uitspraak 

worden gedaan. 

95 
Ja, van de kant van het Ministerie van Defensie is toegezegd dat voor 

politiepersoneel in principe mobilisatievrijstelling zal gelden. 

96 
De afschaffing van de vrijstellingsregeling geldt ook voor degenen die 

als adjunct-inspecteur van 's Rijks belastingen in dienst zullen worden 
genomen. De genoemde 34 universiteiten studenten vallen onder een 
overgangsmaatregel. Voor de politie is eveneens in een overgangsregeling 
voorzien. Zo genieten leerlingen van de politiescholen die in het eerste 
kwartaal van 1987 zijn ingestroomd vrijstelling. Leerlingen die in het 
tweede en derde kwartaal van 1987 instromen, krijgen uitstel, indien 
daartoe tijdig een verzoek wordt ingediend. Van 1 januari 1988 af zal 
vrijstelling of uitstel individueel worden beoordeeld. 
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97 
Vanaf 21 april 1987 tot 19 mei 1987 heeft een meting plaatsgevonden 

in 21 steden met de gemeentepolitie. Deze meting beoogt de werkdruk, 
in het bijzonder ook die op het gebied van de criminaliteit, in de onder-
scheiden korpsen vast te stellen. Aan de hand van de uitkomst van deze 
meting, waarover begin juli een interimrapport zal verschijnen, zal worden 
bezien welke maatregelen in de sterktesfeer nog dit jaar getroffen dienen 
te worden. In het najaar zal bekend worden gemaakt langs welke weg 
eventueel de sterkteverdeelsleutel zal worden aangepast. 

98 
Aanvankelijk lag het in de bedoeling om rijks- en gemeentepolitie in 

één meting door te lichten. Om organisatorische redenen kon de rijkspolitie 
niet aan de meting van april/mei deelnemen. In het najaar zal de rijkspolitie 
in een zelfde meting participeren. Op basis van de dan beschikbaar 
gekomen gegevens kan inzicht worden verkregen in de criminaliteitsom-
vang en werkdruk bij gemeente- en rijkspolitie. 

99 
Allereerst zij ter nadere verduidelijking verwezen naar de volgende 

tabel, waarin de in Tabel 7 van het WPB-rapport opgenomen cijfers nader 
verduidelijkt zijn. 

Gemeentepolitie 

Ombuigingstaakstelling 
Afslanking 

Taakstellend (leidend tot verlaging van de 
meerjarenraming) 
Acute tekorten (overschrijding 
inconveniëntenregeling): 
Structurele problemen: 
— materiële uitgaven 
— huisvesting 

Probleemstellend (leidend tot wijzigingen 
binnen de meerjarenraming) 

1987 1988 1989 1990 

10,0 53,2 66,8 67,3 
15,8 21,1 26,4 31,4 

25,8 74,3 93,2 98,7 

25,0 25,0 25,0 25,0 

20,0 20,0 20,0 20,0 
12,0 12,0 12,0 12,0 

57,0 57,0 57,0 57,0 

Totaal 82,8 131,3 150,2 155,7 

Rijkspolitie 1987 1988 1989 1990 

Ombuigingstaakstelling 
Afslanking 

Taakstellend 
Acute tekorten (overschrijding 
inconveniëntenregeling): 
Structurele problemen: 
— materiële uitgaven 
— beveiliging luchthavens 

Probleemstellend 

Totaal 

4,9 
10,1 

4,9 
14,7 

12,0 
19,3 

13,5 
23,9 

15,0 19,6 31,3 37,4 

35,0 35,0 35,0 35,0 

28,0 
18,0 

28,0 
20,0 

28,0 
20,0 

28,0 
20,0 

81,0 83,0 83,0 83,0 

96,0 102,6 114,3 120,4 

Automatisering 40,0 60,0 90,0 120,0 

Te compenseren met maatregelen 218,8 293,9 354,5 396,1 
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De voor de politie vastgestelde bijdrage aan de door het kabinet 
voorgenomen bezuinigingen in 1990 bestaat uit een ombuigingstaakstel 
ling (80,9 min.) en een afslanking van 2% (55,3 min). Taakstellend moet 
de politie in 1990 derhalve een bezuinigingsinspanning leveren van 136,1 
min. Daarnaast blijkt uit het rapport van de Werkgroep Politiebudget dat 
er zich in 1990 bij de politie probleemstellende tekorten zullen voordoen 
tot een bedrag van 260 min. (inclusief 120 min. extra inspanning voor 
automatisering.) Het kabinet zal thans op korte termijn een standpunt 
over het rapport bepalen. In afwachting daarvan is over de concretisering 
van een en ander nog niets mede te delen. Wel kan er reeds thans op 
worden gewezen dat de in het Regeerakkoord en op grond van de motie-
Kosto c.s. extra voor de politie beschikbaar komende middelen de totale 
problematiek met circa 130 min. (1990) zullen verminderen. De Werkgroep 
Politiebudget beveelt aan zodanige maatregelen te treffen dat gedwongen 
ontslagen niet behoeven te vallen. Daarnaast meent de werkgroep dat 
binnen de grenzen van hetgeen in hoofdlijnen door het politieke verkeer 
tussen regering en Staten-Generaal wordt vastgesteld beraad nodig is 
met andere beleidsmakers op het terrein van de politie. 

100 
De ombuigingstaakstelling is over de departementen volgens de vaste 

verdeelsleutel omgeslagen, terwijl de afslankingstaakstelling voor rijks-
en gemeentepolitie in principe dezelfde is. Dat de uitkomst relatief 
verschilt vindt zijn oorzaak onder andere in het feit dat binnen de begroting 
van de beide departementen niet alle departementsonderdelen gelijk 
behoeven te worden aangeslagen. De mogelijkheden daarbij de politie te 
ontzien zijn voor Justitie en Binnenlandse Zaken niet steeds gelijk, zodat 
ook de uitkomsten kunnen verschillen. Voor wat de afslankingstaakstelling 
betreft zij erop gewezen dat het Regeerakkoord uitgaat van een efficien-
cy-korting van 1% per jaar of wel 4% over de gehele kabinetsperiode en 
een gedifferentieerde bureaucratiekorting. Bij de besluitvorming in het 
kabinet over de afslanking op 21 december jl. is de bureaucratiekorting in 
haar geheel niet van toepassing verklaard op de politie en de efficiency-
korting voor de helft. 

101 
73 gemeenten. 

102 
In een aantal wetten worden bevoegdheden gegeven aan het hoofd van 

de plaatselijke politie. Onder het hoofd van plaatselijke politie wordt in 
deze wetten verstaan: in gemeenten waar geen hoofdcommissaris of 
commissaris van politie is, de burgemeester; in andere gemeenten 
onderscheidenlijk de hoofdcommissaris of de commissaris van politie. Dit 
houdt in dat in alle wetten waarin een dergelijke definiëring van het hoofd 
plaatselijke politie is opgenomen, op de korpschef, die op grond van het 
rapport-Bakker tot commissaris benoemd wordt, een aantal bevoegdhe-
den overgaan. 

Wij noemen hier bij wijze van voorbeeld: 
- het verlenen van toestemming aan personen om ingevolge de Wet 

op de weerkorpsen beveiligingswerkzaamheden te gaan verrichten; 
- het verlenen van jachtakten ingevolge de Jachtwet; 
- het verlenen van bijzondere machtigingen ingevolge de Vuurwapen-

wet; 
- het uitoefenen van toezicht op vreemdelingen ingevolge de Vreem-

delingenwet. 

103 
Er is geen sprake van centralisatie. De wettelijke aanwijzing van het 

hoofd van de plaatselijke politie blijft onveranderd. Er vindt alleen een 
wisseling van functionaris plaats op het lokale niveau. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 700 VII enz., nr. 185 a 17 



104 
De gedachte achter de hier voorgestelde maatregel was geen andere 

dan de constatering dat de sterkte van gemeentelijke politiekorpsen in 
gemeenten met minder dan 40000 inwoners niet altijd toereikend is voor 
een geheel zelfstandig uitvoeren van de politietaak. Een accentverschuiving 
in de taak van de politie was evenmin beoogd, nu de maatregel slechts 
ziet op het beheer. Overigens verschilt het takenpakket van de rijkspolitie 
in principe niet van dat van de gemeentepolitie. 

105 
Nadat het kabinet een standpunt heeft bepaald zal dit aan de Staten-

Generaal worden medegedeeld. Daarna zal met diverse belangenorgani-
saties overleg worden gevoerd. Alsdan zal ook het door de Werkgroep 
Politiebudget voorgestelde beraad worden ingesteld. 

106 
Hieronder worden begrepen de korpsbeheerders, het openbaar 

ministerie en de lokale politiechefs. Voorts ligt het in de bedoeling om het 
oordeel te vernemen van de politievakorganisaties. 

107 
Het rapport is op dit moment nog onderwerp van overleg tussen de 

beide verantwoordelijke ministers. Nadat dit overleg is afgesloten kan het 
rapport alsmede een concept van een regeringsstandpunt in het kabinet 
worden besproken. Dit zal naar verwachting nog in de maand juni 
plaatsvinden. 

108 
Het ligt in het voornemen om daarvoor zoveel tijd uit te trekken, dat het 

nog mogelijk zal zijn met de uitkomsten van de te treffen maatregelen in 
de begroting voor 1988 rekening te houden. Dit zal derhalve uiterlijk bij 
Voorjaarsnota 1988 zijn. 

109 
Bedoeld zijn inderdaad de Staten-Generaal. Het rapport van de 

Werkgroep Politiebudget is aan de Voorzitter van de Eerste Kamer 
aangeboden en twintig exemplaren ervan zijn ter inzage gedeponeerd in 
de bibliotheek. 

110 
De bewindslieden hebben hun plannen met betrekking tot de afslan-

kingsoperatie inmiddels ingediend. 

111 
Uitgangspunt van de afslankingsoperatie is dat de afzonderlijke 

bewindslieden primair verantwoordelijk zijn voor de invulling van de 
taakstelling. Zich op het beëindigen van overheidstaken bestaat dan ook 
primair bij de departementen. Aan Binnenlandse Zaken en Financiën 
wordt slechts in hoofdlijnen gerapporteerd. Op basis van deze rapportages 
lijkt de conclusie gewettigd dat in het algemeen getracht wordt het 
niveau van de externe dienstverlening zoveel mogelijk in tact te laten. 

112 
Er is bij Binnenlandse Zaken geen zodanig inzicht in het aantal ambte-

naren dat bij de betrokken departementen en de gezamenlijke provincies 
werkzaam op de terreinen van onderwijs, gezondheid en bejaardenzorg, 
dat een zinvolle vergelijking kan worden gemaakt. 
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113 
Voorop gesteld moet worden dat het niet in de bedoeling ligt de 

onderhavige groepen overheidspersoneel generiek naar marktwaarde te 
gaan belonen. Het gaat er in het nieuwe beleid om meer mogelijkheden te 
scheppen om voor die individuele leden van die groepen bijzondere 
beloningsmaatregelen te treffen, die door hun deskundigheid, kwaliteiten 
en plaats in de organisatie van bijzonder belang zijn voor de overheids-
dienst. 

In het algemeen dienen afwijkingen van het algemene bezoldigingsbeleid 
goed te worden gemotiveerd teneinde ongewenste uitstralingseffecten te 
voorkomen. 

114 
De verhoudingen op de arbeidsmarkt zijn in de loop van de tijd aan 

wijziging onderhevig. Dit heeft gevolgen voor de geldigheid van de 
motivering van van het algemene beloningsbeleid afwijkende maatregelen. 

De termijn van 4 jaar is in onderling overleg met de ministeries vastge-
steld als zijnde een redelijke termijn om het effect van de maatregelen te 
evalueren en aan de hand daarvan èn eventueel gewijzigde omstandigheden 
tot bijstelling of intrekking van de maatregelen te komen. 

Uiteraard is het mij bekend dat uit de «pakketvergelijking» gebleken is 
dat de salarissen van het hoger personeel bij de overheid in algemene zin 
achter blijven bij vergelijkbaar personeel in de marktsector. Daarmee is 
echter nog niet gezegd dat er in algemene zin sprake is van een arbeids-
marktprobleem van hoger personeel. Voor het beleid naar aanleiding van 
de pakketvergelijking verwijs ik naar het antwoord op vraag 117. 

115 
Over het verloop onder generalisten op topniveau ontbreken op dit 

moment algemene cijfers, zodat een goed beeld niet kan worden gegeven. 
Overigens kunnen op basis van dezelfde artikelen in het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren, die worden toegepast op groepen van 
personeel, maatregelen worden getroffen voor individuele ambtenaren, 
die men voor de overheidsdienst wil behouden. 

116 
De mate en het tempo waarin de bij de pakketvergelijking gebleke 

verschillen in beloning tussen overheid en bedrijfsleven worden verminderd 
is onder meer afhankelijk van de voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling 
van het overheidspersoneel beschikbare ruimte. Eind 1986 heb ik op een 
vraag van de Tweede Kamer het volgende antwoord gegeven: 

«Het kabinet erkent de uit de pakketvergelijking gebleken verschillen en 
meent dat deze een rol moeten spelen in het arbeidsvoorwaarden" en 
werkgelegenheidsbeleid bij de overheid en in het daarover te voeren 
overleg met de centrales van overheidspersoneel. De mate en het tempo 
waarin de gebleken verschillen zullen worden verminderd, zijn met name 
afhankelijk van de volgende aspecten: 

- de eigen verantwoordelijkheid voor het inkomensbeleid ten aanzien 
van het overheidspersoneel; 

- de arbeidsmarktpositie van de overheid, mede in relatie tot de grote 
spreiding die de beloning van gelijkwaardige functies in het bedrijfsleven 
kenmerkt; 

- de buiten de pakketvergelijking gebleven verschillen tussen de niet 
op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden; 

- de afweging met arbeidsvoorwaardenverbeteringen die geen relatie 
hebben met de uit de pakketvergelijking gebleken verschillen enerzijds en 
met werkgelegenheidsmaatregelen anderzijds; 

- de financiële situatie van de overheid. 
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Uit mijn brief van 3 december jl. aan de Tweede Kamer blijkt welke 
concrete maatregelen ik mij voorstel in 1986 en 1987 naar aanleiding van 
de pakketvergelijking te nemen». 

In 1986 is een verlaging van het pensioenbijdrageverhaal tot stand 
gebracht voor ambtenaren met een inkomen boven f 52 345 per jaar. In 
het overleg met de centrales van overheidspersoneel is op 15 april j l. 
afgesproken, dat ik in het begin van de tweede helft 1987 nadere 
voorstellen zal doen; deze worden thans voorbereid. 

117 
Naar aanleiding van het Regeerakkoord 1986, waarin is opgenomen 

dat er een «ruimte-model» a la de WAGGS voor het overleg over de 
verdere ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zal 
komen, wordt momenteel een wetsvoorstel voorbereid. Mijn streven is 
erop gericht dit voorstel in de tweede helft van 1 987 in te dienen. 

118 
Zoals ook reeds uit mijn antwoord op de vorige vraag blijkt, is het de 

bedoeling een nieuw overlegstelsel - in hoofdlijnen - bij formele wet te 
regelen. Eén van de hoofdkenmerken van een nieuw overlegstelsel zal zijn 
dat op alle niveaus (centraal, gedeconcentreerd voor groepen van 
rijkspersoneel, gedecentraliseerd voor het personeel van de lagere 
overheden) over arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheidsbeleid wordt 
overlegd en onderhandeld. 

119 
In het Regeerakkoord is vermeld dat de zogenoemde trendmethodiek 

voor het vaststellen van de ruimte wordt verlaten. In de plaats daarvan 
komt er een, binnen het meerjarig kader passende, jaarlijks vast te stellen 
ruimte, welke wordt berekend op basis van de ontwikkelingen in de 
marktsector, de budgettaire ruimte en de gewenste verbeteringen in de 
arbeidsvoorwaarden collectieve sector. Over de op basis van deze 
normen door het kabinet vast te stellen ruimte zal voorafgaand overleg 
met de centrales van overheidspersoneel dienen plaats te vinden. 

120 
Vanaf het aantreden van het kabinet is veel energie gestoken in het 

arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarnaast is op mijn ministerie in het 
bijzonder gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een nieuw overlegstel-
sel. Zoals in het antwoord op vraag 118 is aangegeven streef ik ernaar 
een wetsvoorstel ter zake in de tweede helft van 1 987 in te dienen. Thans 
wordt bezien of en op welke wijze in deze bijzonder complexe materie 
mede gelet op de inmiddels gedane rechterlijke uitspraken verdere 
besluitvorming kan plaatsvinden. 

121 
Geruime tijd bestond de verwachting dat de 1 8e Wetenschappelijke 

balans zo spoedig zou worden uitgebracht dat het pensioenbijdrageper-
centage opnieuw structureel in de Algemene burgerlijke pensioenwet zou 
kunnen worden vastgelegd aan de hand van die balans. De weerslag van 
die verwachting is te vinden in de door de leden van de fracties van de 
V.V.D. bedoelde passage. Die verwachting is niet uitgekomen. De 18e 
Wetenschappelijke balans is op 22 januari j l. aan de Minister van Binnen-
landse Zaken aangeboden. In haar begeleidende brief spreekt de balans-
commissie de mogelijkheid uit dat het overgaan op een flexibel pensioen-
bijdragesysteem kan leiden tot een meer consistent financieringsbeleid 
ten aanzien van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. De mogelijkheden 
van zo'n systeem worden thans - mede naar aanleiding van het Regeer-
akkoord - onderzocht door zowel mijn ministerie als door het pensioenbe-
stuur. Daarbij bestaat uiteraard wel contact tussen mijn ministerie en het 
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pensioenbestuur. Het is de bedoeling dat de pensioenbijdrage zo snel 
mogelijk zal worden gebaseerd op de uitkomsen van de thans lopende 
onderzoeken. 

122 
In april 1982 heb ik het CIVOB geschreven dat ik het toenmalig 

vastgestelde subsidiebedrag tijdelijk voor speciale doeleinden zou 
verhogen, te weten: 
- 1982 met f 150000 
- 1983 t/m 1986 f300 000 

Deze f300000 valt dus in 1987 uit de begroting weg, omdat de 
betreffende extra activiteiten zijn afgerond. Overigens zijn de begrote 
subsidiebedragen nog in lichte mate beïnvloed als gevolg van toegepaste 
loon- en prijsbijstellingen in de loop van de genoemde begrotingsjaren. 

123 
Het gebruik van het woord «inwerkingtreding» in de door deze leden 

bedoelde mededeling wekt inderdaad de indruk alsof bedoeld is inwer-
kingtreding in de zin van artikel 139 Grondwet, dat wil zeggen na aan-
vaarding door de kamers der Staten-Generaal van het voorstel tot 
grondwetswijziging in tweede lezing. De mededeling heeft echter 
betrekking op aanvaarding in eerste lezing. De tijdplanning is dat de wet 
houdende verklaring dat een verandering in de Grondwet met betrekking 
tot het onderwijsartikel in overweging zal worden genomen, in juni 1988 
tot stand zal komen. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
C. P. van Dijk 
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