
Eerste Kamer der Staten Generaal 1 
Vergaderjaar 1986-1987 Nr. 185 Rijksbegroting voor het jaar 1987 

19 700 VII Beleidsdebat over onderwerpen rakende het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (inclusief het 
onderwerp Politie van Hoofdstuk VI) 

1 9 7 0 0 A 

19 7 0 0 D 

19 700 E 
19 700 F 

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR 
BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN 
VOOR JUSTITIE1 

Vastgesteld 10 april 1987 

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de 
volgende opmerkingen en vragen. 

INLEIDING 

1 
De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen van welke datum het 

Nader Rapport dateert. 

Dezelfde leden wezen er op dat op blz. 2 van de memorie van toelichting 
een aantal doeleinden wordt geformuleerd, onder meer afslanking van de 
rijksoverheid met circa 20000 arbeidsjaren en deregulering waar 
mogelijk. 

' Samenstelling: 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges 
van Staat: 
Kaland (CDA), Postma (CDA), Buijsert (CDA), 
mw. J. H. B. van der Meer (PvdA), voorzitter, 
mw. Mastik-Sonneveldt (PvdA), Feij (WD), 
Geertsema (WD) , Vis (D66), Vogt (PSP), 
Umkers (CPN), Waltmans (PPR), Holdijk 
(SGP), Schuurman (RPF) en Van der Jagt 
(GPV). 

Justitie: 
Mw. Leyten de Wijkerslooth de Weerdesteyn 
(CDA), voorzitter, Wagemakers (CDA). 
Kuiper (CDA), mw. J. H. B. van der Meer 
(PvdA), Van Veldhuizen (PvdA), Burkens 
(WD), Heijne Makkreel (VVD), Glastra van 
Loon (D66). mw. van Leeuwen (PSP), mw. 
Bolding (CPN), De Gaay Fortman (PPR), 
Holdijk (SGP), Schuurman (RPF) en Van der 
Jagt (GPV). 

Welke is de verhouding tussen deze twee doelen? 

Impliceert dit dat de afslanking vooral gezocht wordt op die onderdelen 
van de departementen die belast zijn met het ontwerpen van regelgeving? 

Hoe is in dit verband het bericht te verklaren dat de Afdeling Constitut'h 
onele Zaken en Wetgeving slechts één formatieplaats behoeft in te 
leveren? 

Reorganisatie Rijksdienst 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen of gevolg is gegeven 
aan het advies van de regeringscommissaris voor de reorganisatie van de 
rijksdienst in zijn eindbericht een instituut op te richten dat onafhankelijk 
van de ambtelijke organisatie steun kan bieden aan concrete verande-
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ringsprojecten, die ten doel hebben de afstemming van de overheid op 
concrete maatschappelijke problemen te verbeteren. 

Aangelegenheden betreffende de Friese taal 

6 
De leden van de fractie van de P.P.R. vroegen of de staatssecretaris 

de bevordering van de Friese taal en cultuur een rijkstaak acht, ook als de 
provincie Friesland de eerstverantwoordelijke voor de Friese taal en 
cultuur is. 

Zij stelden vervolgens de volgende vragen. 

7 
Erkent de staatssecretaris de noodzaak van de Fryske Akademie in 

Leeuwarden te blijven steunen in haar bevordering van het Fries, nu noch 
door Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, noch door Buitenlandse Zaken 
een actief beleid wordt gevoerd ter bevordering van de Friese taal of 
samenwerking van Friestaligen in West-Europa? 

8 
Houdt de erkenning van het Fries als tweede rijkstaal niet in de erkenning 

van het behoud van de eigen positie van de Fryske Akademie en het niet 
onderbrengen bij een vreemd instituut of het nu de KNA W, het ZWO of 
iets anders is? 

9 
Welke maatregelen heeft de staatssecretaris in overweging om het 

door haar geconstateerde grote onbegrip, het misverstand en de immense 
onwetendheid in Den Haag over de Friese taal weg te nemen? 

10 
Is zij bereid te bevorderen dat het vak Fries wordt opgenomen in de 

basistabellen in l.b.o., m.b.o., a.v.o. en v.w.o.? 

11 
Is zij voorts bereid te bevorderen dat het Fries ook in het m.b.o. als 

examenvak kan worden gekozen? 

12 
Op welke cijfers van het feitelijk gebruik van het Nederlands, Fries en 

stads fries/streektaal in Friesland is haar beleid gebaseerd? 

13 
Wanneer is de evaluatie te verwachten van het programma van eisen 

waarop werd gedoeld in de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen van 29 juli 1985 aan de Onderwijsraad van Friesland? 

Bedoeld wordt de passage: 
«Door het geven van Fries wordt de tijd, besteed aan andere onderdelen, 

minder, met als gevolg een vermindering van de kosten (bij voorbeeld 
langere gebruiksduur van het materiaal is mogelijk). Vandaar, dat ik 
besloten heb om voor het vak Fries vooralsnog geen vervangingspatronen 
beschikbaar te stellen. 

Bij evaluatie van het programma van eisen: onderhoud, vervanging en 
vernieuwing onderwijsleerpakket zal door mij bezien worden, of aanpassing 
van de programma's van eisen mogelijk is». 

14 
Wanneer mag verwacht worden dat er een Friese afdeling van de 

landelijke Onderwijsraad komt? 
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15 
Wanneer wordt de commissie Fries in het speciaal onderwijs in 

Friesland ingesteld? 

16 
Wanneer komt er een wettelijke regeling voor extra leraren/essen Fries 

in het voortgezet onderwijs? 

17 
Wanneer komt er een afdeling Friesland van de Open Universiteit? 

18 
Wanneer krijgt de lerarenopleiding Ubbo Emmius een dagopleiding 

voor de bevoegdheid Fries? 

19 
Heeft de staatssecretaris kennis genomen van de vragen van de 

F. N.P.-fractie in de Staten van 27 januari 1987 over de STC-operatie? 
Valt Friesland, conform het convenant van 28 februari 1984, buiten deze 
operatie wat betreft de relatie deeltijdopleiding/voltijdopleiding leraren 
Fries? 

20 
Acht de staatssecretaris aan de bepaling van «algemene verkrijgbaar-

heid», artikel 22, lid 2, van de Provinciewet en artikel 238 van de Ge-
meentewet voldaan, indien overheidsnota's of voorstellen in Friesland in 
het rechts- en bestuurlijk verkeer in een andere dan de in Nederland 
gebruikelijke Nederlandse taal zijn gesteld? 

21 
Erkent zij dat in Friesland behalve het Nederlands ook het Fries in het 

rechtsverkeer en bestuurlijk verkeer een gebruikelijke taal is? 

22 
Acht zij in Friesland het vak Fries voor leerlingen die van huis uit niet 

Friestalig zijn van belang? 

23 
Acht zij de beheersing van het Fries een voorwaarde om volwaardig te 

kunnen functioneren in de tweetalige maatschappij en zou om aan deze 
voorwaarde te voldoen Fries niet een verplicht vak moeten zijn in de 
onderbouw van alle typen van voortgezet onderwijs? 

24 
Is de staatssecretaris van mening dat een bestuursafspraak tussen het 

kabinet (met name de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie, van 
Onderwijs en Wetenschappen en van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur) en Gedeputeerde Staten van Friesland met betrekking tot de 
Friese taal en cultuur de plaats kan innemen van een wettelijke regeling? 

25 
Is de staatssecretaris bereid mogelijkheden te scheppen voor de 

begeleiding van het Fries in het voortgezet onderwijs? 

26 
Erkent zij dat Fries in het onderwijs inhoudt het beschikbaar stellen van 

extra middelen? 

27 
Erkent zij voorts dat steun aan culturele allochtone minderheden niet 

ten koste mag gaan van steun aan culturele autochtone minderheden? 
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28 
Erkent zij dat de concept-overeenkomst meer gunst dan recht repre-

sen teert? 

29 
Wanneer kan de bestuursafspraak tot stand komen? 

30 
Welke belemmeringen zijn er om nu al tot een bestuursafspraak te 

komen? 

31 
Worden deze belemmeringen opgeworpen door Gedeputeerde Staten 

van Friesland of door de betrokken departementen? 

32 
Waarom kan het op verzoek gratis een Nederlandse vertaling van Friese 

stukken verschaffen aan rechtstreeks belanghebbenden niet worden 
beperkt tot ingezetenen die nog geen twee jaar in Friesland wonen? 

33 
Mag van de niet-Friestalige inwoners van Friesland verwacht worden 

dat zij zoveel belangstelling voor de tweetalige situatie opbrengen, dat zij 
na verloop van enige tijd de Friese taal kunnen verstaan en lezen, in die 
zin dat de tweetaligheid in Friesland betekent dat iedereen er twee talen 
verstaat en bezigt, ook als hij één der talen beter beheerst en als zijn 
«eigen taal» beschouwt? 

34 
Is de staatssecretaris bereid na te gaan of ten behoeve van de stimulering 

van de economie in Friesland gelden uit de aardgasbaten kunnen worden 
aangewend? 

35 
Staat de staatssecretaris nog steeds achter het standpunt van de 

rijksoverheid sinds de aanvaarding van het rapport van de Commissie 
Friese taalpolitiek uit 1970 die behoud en ontwikkeling van de Friese taal 
en cultuur tot grondslag van haar beleid heeft gemaakt? 

36 
Is zij bereid de bevoegdheid met betrekking tot het sluiten van interna-

tionale overeenkomsten over de Friese taal en cultuur in medebewind 
over te dragen aan de Friese provinciale overheid? 

37 
Is zij meer in het algemeen bereid met de Friese overheid een convenant 

te sluiten met betrekking tot de Friese taal op basis van het eindrapport 
van de Werkgroep Frysk yn it offisjele ferkear (Fan Geunst nei rjocht!) en 
de provinciale verordening inzake het schriftelijk gebruik van de Friese en 
Nederlandse taal in het bestuurlijk verkeer in Friesland? 

38 
Is zij voorts bereid het gebruik van de Friese taal ook in het rechtsverkeer 

(strafzaken, civiele zaken, notariële akten, akten van de burgerlijke stand, 
inschrijvingen in openbare registers) in Friesland gelijkwaardig aan die 
van het Nederlands te maken? 

39 
Is de staatssecretaris bereid het Fries gelijkwaardig aan het Nederlands 

te aanvaarden bij de in Friesland gevestigde rijksdiensten (belastingdienst, 
rijks wa ter sta a t, rijksinspecties) ? 
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40 
Deelt zij het standpunt van de Raad van State van 17 januari 1985 en 

1 7 februari 1986 dat zolang niet bij wettelijke regeling uitdrukkelijk het 
tegendeel is bepaald het «Nederlands hier ten lande geldt als de in het 
rechts- en bestuurlijk verkeer aangewezen taal»? 

De leden van de fractie van de P.P.R. wezen er vervolgens op dat 
Provinciale Staten van Friesland op 24 april 1985 op voorstel van 
Gedeputeerde Staten het provinciaal beleid betreffende het Fries in het 
officiële verkeer, uitgaande van gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging 
enerzijds, en rechtsbescherming anderzijds, besproken. 

Dit beleid kreeg vorm in: 
- een stelsel van tweetaligheid; 
- een vrije taalkeuze voor hetzij het Fries, hetzij het Nederlands voor de 

lagere overheden (of Nederlands, of Fries, of Nederlands + Fries); 
- structurerende gezichtspunten; 
- incidentele dubbeltaligheid, geen algemene; 
- een rechtsbeschermingsregeling. 

In diezelfde vergadering hebben de Staten zich uitgesproken voor de 
naam FRYSLAN als naam voor hun provincie. 

41 
Is de staatssecretaris bereid zich bij haar standpuntbepaling ten 

aanzien van het Fries in het officiële verkeer te laten leiden door de 
uitspraken van de Friese Staten? 

42 
Is zij voorts bereid bij de voorgenomen wijziging van de provinciewet 

de naam Fryslan vast te leggen? 

43 
Is zij tenslotte bereid alsnog de Kieswet in dier voege te doen veranderen, 

dat Friese namen van personen en gemeenten voor wat betreft de 
provincie Friesland worden aanvaard, c.q. dat in het Fries gestelde 
formulieren worden aanvaard? 

44 
Is het niet vreemd, dat in 1987 voor het eerst in haar bestaan de Frysk 

Nasjonale Partij met een Nederlandstalige kieslijst moet meedoen aan 
verkiezingen, terwijl juist geprobeerd wordt het Fries als mogelijke 
voertaal op te nemen in de Kieswet? 

Constitutionele Zaken en Wetgevingsaangelegenheden 

Wet gelijke behandeling 

De leden van de fractie van de V.V.D. stelden de volgende vragen. 

45 
Is de regering er nog steeds van overtuigd, dat zij vóór 1 juli as. een 

voorstel van wet Gelijke Behandeling bij de Tweede Kamer zal indienen? 

46 
Is de ambtelijke voorbereiding van dit voorstel op het ministerie reeds 

afgelopen? 

47 
Bestaat het voornemen bepaalde instanties om een oordeel te vragen 

overeen voorontwerp? Zo ja, welke? 
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Rapport Commissie van Advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming 
(Commissie-Biesheuvel) 

De leden van de fractie van de V .V.D. merkten op dat in de inleiding 
bij de begroting staat dat de regering in de loop van 1987 een notitie op 
zal stellen met betrekking tot het referendum en het volksinitiatief. 

48 
Mag daaruit worden afgeleid, dat deze notitie ook in de loop van 1987 

de Tweede Kamer zal bereiken? 

49 
Mag worden aangenomen dat deze notitie ook aan de Eerste Kamer zal 

worden aangeboden, ook als de conclusie negatief is en dus niet tot 
wetgeving leidt? 

Binnenlands bestuur en Minderheden 

Decentralisatie 

50 
De leden van de fractie van de V .V.D. vroegen of uit het ontbreken van 

enigerlei mededeling daaromtrent mag worden afgeleid dat geen gehoor 
zal worden gegeven aan het verzoek van de VNG de Zondagswet in te 
trekken en daarmee gevolg te geven aan de suggestie van de toenmalige 
minister van Binnenlandse Zaken in zijn nota van 1980 ten aanzien van 
decentralisatie van rijkstaken om de gemeente het recht te geven te dien 
aanzien naar eigen inzicht te handelen. 

Bestuursakkoorden 

De leden van de fractie van de V.V.D. stelden de volgende vragen. 

51 
Wie is verantwoordelijk voor de bewaking van de naleving van het 

bestuursakkoord Rijk-VNG door de verschillende ministeries? 

52 
Is de minister op de hoogte van klachten over niet naleving van dit 

akkoord? 

53 
Is het bijvoorbeeld waar dat het rapport van de Werkgroep politiebudget 

tal van maatregelen voorstelt die op gespannen voet staan met dit 
bestuursakkoord? 

54 
Kan worden toegezegd dat deze maatregelen door de betreffende 

ministeries dan ook niet worden getroffen? 

In een perspublikatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 22 
december 1986 wordt melding gemaakt van de ondertekening van 
bestuursafspraken tussen het Rijk en elf gemeenten met achterstandsge-
bieden. 

55 
Kan een overzicht gegeven worden van alle tot op heden door het Rijk 

gemaakte bestuursafspraken, respectievelijk gesloten bestuursovereen-
komsten met lagere overheden? 
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56 
Beschikt het ministerie over een overzicht van tussen provincie- en 

gemeentebestuur gemaakte bestuursafspraken? 

57 
Is de minister op de hoogte van een op 6 mei 1985 tussen de provincie 

Zuid-Holland en de gemeenten 's-Gravenhage en Rotterdam gesloten 
raamovereenkomst en de daarop gebaseerde uitwerkingsovereen-
komst(en), waarin afspraken zijn gemaakt die leiden tot «vermindering 
van de provinciale bemoeienis»? 

58 
Zijn deze bestuursafspraken en overeenkomsten naar het oordeel van 

de minister belangwekkende aanzetten tot een nieuwe vorm van samen-
werking tussen de drie bestuurslagen? 

59 
Welk rechtsregime (publiekrechtelijk/privaatrechtelijk) is op deze 

overeenkomsten van toepassing? 

60 
Dragen zij een experimenteel karakter, waarbij mogelijk afgeweken 

wordt van de huidige wettelijke bepalingen (zie vorige vraag: «vermindering 
van de provinciale bemoeienis»)? 

61 
Wordt hiermee een voorschot genomen op onder andere de wijziging 

van de Provinciewet? 

In antwoord op vraag 8 uit het verslag van de vaste Commissie voor 
Binnenlandse Zaken uit de Tweede Kamer wordt in de nota naar aanleiding 
van dat verslag (stuk nr. 11) gesteld dat de ontwerp-akkoorden met de 
VNG en het IPO in concept aan de beide Kamers der Staten-Generaal 
zullen worden toegezonden. In persbericht Nr. P 29 van 18 maart 1987 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staat echter dat alleen de 
Tweede Kamer de gelegenheid zal krijgen van haar gevoelens met 
betrekking tot het te sluiten akkoord Rijk—IPO blijk te geven. 

Dezelfde mededeling komt voor in artikel 23 van het bestuursakkoord 
Rijk-VNG. 

62 

Wat is nu de waarheid in dezen? 

Herziening van de WGR 

63 
De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen of de bewindslieden al 

iets kunnen mededelen omtrent de knelpunten in de WGR die er met 
name rondom de grote steden zouden zijn. 
64 

Is het waar dat nog niet alle gemeenten in regio's zijn ingedeeld? 

65 
Zijn de bewindslieden bereid in de memorie van antwoord commentaar 

te geven op het advies van de RBB inzake de uitvoering van de WGR? 

Decoratiestelsel 

66 
De leden van de fractie van de V.V.D. informeerden naar de huidige 

stand van zaken met betrekking tot de herziening van het decoratiestelsel. 
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CONSTITUTIONELE ZAKEN EN WETGEVING 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. herinnerden eraan dat tijdens 
de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid in de Eerste 
Kamer voor het eerst werd gesignaleerd, dat er als gevolg van de 
stelselherziening voor sommige groepen werkloze en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werknemers een extra barrière kan optreden voor de 
uitoefening van het passief kiesrecht. Het betreft vooral oudere werkloze 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een nog betrekkelijk lang 
NWW-uitkeringsrecht en aansluiting lOAW-uitkeringsrecht. 

Bij het aanvaarden van bepaalde politie functies (als wethouder en 
soms ook raadslid) lopen zij een reële kans hun «hoedanigheid als 
werknemer» te verliezen. Na ommekomst van deze politieke functie-
uitoefening kan hun NWW-uitkeringsrecht niet herleven en is voor hen 
eveneens de toegang tot de IOAW afgesloten, zodat sommigen een 
beroep op de Bijstandswet moeten doen. (In het «oude» sociale zeker-
heidsstelsel was in dergelijke situaties een herleving van het WWV-uitke-
ringsrecht mogelijk.) Tijdens de plenaire bespreking van de stelselherzie-
ning in de Eerste Kamer is dit aan de hand van een tweetal casusposities 
geïllustreerd (Handelingen Eerste Kamer, 28 oktober 1986, blz. 90). 

Uit de beantwoording door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bleek dat deze effecten zich inderdaad als gevolg van 
de stelselherziening kunnen voordoen. 

Voor een oplossing van mogelijke knelpunten verwees de staatssecretaris 
naar de Minister van Binnenlandse Zaken. 

67 
De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden graag vernemen op 

welke wijze de Minister van Binnenlandse Zaken deze knelpunten voor de 
uitoefening van het passief kiesrecht denkt op te lossen. 

BINNENLANDS BESTUUR EN MINDERHEDENBELEID 

Versterking van de positie van gemeenten en provincies 

Ontwikkelingen in de organisatie van het binnenlands bestuur 

De leden van de fractie van de V.V.D. stelden de volgende vragen: 

68 
Waarom deelt de staatssecretaris bij de memorie van toelichting 

(bladzijde 21) mede dat zij onder andere een voorstel tot herindeling van 
de Bommelerwaard zal indienen en komt zij korte tijd daarna op dat 
voornemen terug? 

Wat is hierover het oordeel van Gedeputeerde Staten van Gelderland? 
Wanneer neemt de staatssecretaris terzake een definitieve beslissing? 

69 
Bestaat onder de huidige omstandigheden overeenstemming tussen 

Gedeputeerde Staten van Gelderland en de staatssecretaris over de 
herindeling van het oostelijk deel van het Rijk van Nijmegen? 

70 
Heeft de staatssecretaris er begrip voor dat meerdere Colleges van 

Gedeputeerde Staten de gemeentelijke herindelingen «op een laag pitje 
hebben gezet», zolang er uit «Den Haag» geen duidelijker signalen komen 
dan op dit moment het geval is? 
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Financiële positie 

71 
De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen opnieuw wanneer een 

regeringsstandpunt mag worden verwacht over het rapport Christiaanse. 
In samenhang daarmee zouden deze leden het op prijs stellen enkele 

beschouwingen van de bewindslieden te mogen ontvangen omtrent de 
plaats - ook in het kader van decentralisatie - die met name aan de 
gemeenten zou moeten worden toegekend met betrekking tot het 
opleggen van lasten aan de burgers in de eigen gemeente. 

Is het gewenst daar in principe uitbreiding aan te geven? 
Zo niet, doet het dan niet wat vreemd aan dat zonder volledige benutting 

van de eigen belastingcapaciteit bij herhaling een beroep wordt gedaan 
op rijksmiddelen? Bovendien lijkt het strijdig met de vernieuwde Financië-
le-Verhoudingswet - waarin behoeften objectief zijn genormeerd - met 
individuele gemeenten of groepen daarvan overleg te voeren over extra 
financiële middelen. In de gevraagde beschouwing zou misschien ook het 
Deense systeem van middelentoedeling kunnen worden betrokken, zoals 
dat is weergegeven in de publikatie ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de Raad van de Gemeentefinanciën onder de titel Gelijkwaar-
digheid. 

72 
Zijn de bewindslieden van oordeel dat het relatief zeer grote aandeel 

van de gemeentelijke belastingen een optimale allocatieve efficiency en 
budgettaire verantwoordelijkheid bevordert? 

73 
Tenslotte, waarom wordt zo weinig voortgang geboekt met het overhe-

velen van de specifieke naar de algemene uitkering? 

CIVIELE VERDEDIGING EN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

De leden van de fractie van de V.V.D. stelden de volgende vragen: 

74 
Kan inderdaad met recht gezegd worden dat de liquidatie van de BB op 

I januari 1987 voltooid was? 

75 
Hebben inmiddels alle oud-BB'ers, voor zover beroepspersoneel, hetzij 

een andere baan gekregen, hetzij wachtgeld of pensioen? 

76 
Wat is het oordeel over de noodkreet van de Commissaris van de 

Koningin in Zeeland dat de alarm- en rampregeling voor de kerncentrale 
Borssele al enkele jaren niet meer in de praktijk getoetst kan worden nu 
de BB is opgeheven en de brandweer nog niet in staat is die taak over te 
nemen? 

11 
Wat heeft de minister geantwoord op de brandbrief van de regionale 

Brandweerkorpsen in Noord-Brabant en Zeeland om een betere vergoeding 
voor brandweerofficieren die een opleiding volgen aan de Rijksbrand-
weerakademie en die afkomstig zijn uit de opgeheven BB? 

78 
Is inmiddels het meerjarenplan Civiele Verdediging ingediend? 
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79 
Verloopt de opbouw van de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie 

volgens plan en kan deze organisatie derhalve in 1989 operationeel zijn? 

80 
Heeft inmiddels overleg plaatsgevonden tussen BiZa en WVC over de 

samenvoeging van alarmcentrales en in het bijzonder die van brandweer 
en CPA? 

81 
Wat is de uitkomst en op welke termijn zullen de regio's worden 

ingelicht? 

82 
Welke oplossing staat voor ogen voor de circa twintig reeds geïnte-

greerde AC/CPA 's, indien voor een ander beleid wordt gekozen? 

83 
Hoe is de stand van zaken met betrekking tot het landelijke alarmnummer 

0011? 

84 
Wordt de gemeenten, indien deze invoering leidt tot financiële risico's 

voor de gemeenten, de gelegenheid geboden tot inhoudelijke inbreng? 

85 
Worden ook de experimenterende gemeenten in de gelegenheid 

gesteld hun ervaring in het overleg in te brengen? 

86 
Hoe staat het met de organisatie van de hulpverlening bij ongevallen/ 

rampen met veerboten in het Wadden- en Scheldegebied? 

87 
Hoe is de stand van zaken met de ontwerp-wet geneeskundige hulpver-

lening bij rampen; de ontwerp-wet rampbestrijders en de ontwerp-wet 
rampbestrijdingsplicht? 

88 
Hoe staat het met de interim-regeling rijksbijdragen regionale brandwe-

ren? Wanneer worden de gemeenten geïnformeerd over de overheveling 
van de zogenaamde interimgelden naar de algemene uitkering van het 
gemeentefonds? 

89 
Wat zijn de gevolgen - ook in kwalitatieve zin - van de overheveling 

voor de regionale brandweren? 

Pol i t ie 

De leden van de fractie van de V.V.D. wezen erop dat uit de circulaire 
van de Directeur Dienstplichtzaken dd. 18 november 1986 kan worden 
geconcludeerd dat de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
hebben ingestemd met de afschaffing van de vrijstellingsregeling voor 
jeugdige politieambtenaren. 

90 
Is deze conclusie juist? 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 700 VII enz, nr. 185 10 



91 
Kan daarop betrekking hebbende briefwisseling tussen de ministeries, 

genoemd in de brief van de Directeur Dienstplichtzaken dd. 18 november 
1986, worden overgelegd? 

92 
Zal door deze maatregel de ambitie om een loopbaan bij de politie te 

kiezen niet nadelig worden beïnvloed? 

93 
Hoe kunnen tijdelijke vacatures, ontstaan door dienstplicht, worden 

opgevuld? 

94 
Wordt de animo om jong personeel in politiedienst te nemen niet 

verkleind en neemt zuigkracht op de grote korpsen hierdoor niet nog in 
aanzienlijke mate toe? 

95 
Is aan te nemen dat, indien buitengewone omstandigheden tot het in 

dienst roepen van militairen noopt, ook de politie op volle sterkte dient te 
zijn en in het bevestigende geval, hoe is een en ander dan met elkaar in 
overeenstemming te brengen? 

96 
Waarom wordt de vrijstellingsregeling wel gehandhaafd voor 34 

universitaire studenten die binnenkort als adjunct-inspecteur van 's Rijks 
belastingen in dienst zullen worden genomen en welke overgangsregeling 
zal gelden voor de leerlingen van de politiescholen? 

97 
Kan de Minister van Binnenlandse Zaken nadere mededelingen doen 

over zijn reeds jarenlang bestaande voornemen om criminaliteitscijfers en 
werkdruk in de sterkteverdeelsleutel te verdisconteren? 

98 
Waarom vindt het onderzoek alleen plaats binnen de gemeentepolitie-

korpsen en waarom wordt er geen vergelijkend onderzoek ingesteld naar 
het verschil in criminaliteitsomvang en werkdruk tussen de (stedelijke) 
gemeentepolitie en (plattelands)rijkspolitie? 

99 
Op welke wijze worden de bezuinigingen op de politie in deze kabinets-

periode (396,1 min.) verdeeld en welk deel daarvan komt ten laste van 
centrale diensten? Kan daarbij het aantal arbeidsplaatsen worden 
aangegeven? 

100 
Achten de bewindslieden de verhouding gemeentepolitie-rijkspolitie in 

deze bezuinigingsoperatie evenwichtig? (De budgetten verhouden zich 
immers 2:1; de bezuinigingen 5:1). 

101 
Hoeveel gemeenten met gemeentepolitie krijgen op grond van het 

Rapport-Bakker een korpschef in de rang van commissaris, waar zulks 
voorheen nog niet het geval is? 

102 
Welke bevoegdheden gaan daarmee over van burgemeester op 

korpschef (onder andere Vreemdelingenwet, Vuurwapenwet)? 
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103 
Heeft de minister zich deze sluipende centralisatie gerealiseerd en 

wordt zulks in de nieuwe Vreemdelingenwet en andere wetten gerealiseerd? 

De zinsnede in het rapport van de Werkgroep Politiebudget: «De 
politieke wens om bevolkingscentra van enige importantie gemeentepolitie 
te geven, heeft het noodzakelijk gemaakt criteria te ontwikkelen voor het 
aangeven van een grens waarboven rijkspolitie wordt vervangen door 
gemeentepolitie» (maatregel 34) is niet alleen feitelijk onjuist, omdat 
deze criteria in de wet zijn opgenomen, doch gaat bovendien uit van de 
veronderstelling dat politie een rijkstaak is, waarop uitzonderingen 
mogelijk zijn. 

104 
Wordt hiermee het oude principe dat politie een lokale zorg is overboord 

gezet? Gaat dit niet in de richting van een centrale politieorganisatie, 
onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie, met een zwaar 
accent op de justitiële taken? 

105 
Op welke wijze wordt met het ambtelijk rapport van de Werkgroep 

Politiebudget omgegaan? 

In de brief aan de burgemeesters dd. 26 februari 1987 wordt aange-
kondigd dat over dit rapport eerst in het kabinet van gedachten zal 
worden gewisseld. Daarna zal meer in den brede met de verantwoordelijke 
politieautoriteiten worden overlegd. 

Tenslotte zullen de voorlopige conclusies in april aan de Staten-Generaal 
worden voorgelegd. 

106 
Wie zijn de verantwoordelijke politieautoriteiten? 

107 
Heeft het overleg in het kabinet reeds plaatsgevonden? 

108 
Hoeveel tijd wordt uitgetrokken voor het overleg in den brede met 

politieautoriteiten? 

In het aangegeven tijdpad kan hiervoor maximaal één week worden 
uitgetrokken, ervan uitgaande dat het resultaat van dit overleg - na 
bestudering - wederom in het kabinet zal worden besproken alvorens 
conclusies aan de Staten-Generaal worden voorgelegd. 

109 
Zijn inderdaad de Staten-Generaal bedoeld of moet hiervoor worden 

gelezen de Tweede Kamer, nu het rapport alleen aan de Tweede Kamer is 
aangeboden (stuk Tweede Kamer, 19872, nr. 1 j? 

OVERHEIDSPERSONEELSBELEID 

Afslanking 

110 
De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen of de bewindslieden 

hun plannen met betrekking tot de afslankingsoperatie inmiddels hebben 
ingediend en zo neen, van welke departementen deze ontbreken. 
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111 
De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen of de minister naast 

het aantal ambtenaren dat bij de afslankingsoperatie zal worden betrokken 
inmiddels ook zicht heeft op de overheidstaken die zullen worden 
beëindigd. 

Als voorbeeld moge dienen de - ten dele - gedecentraliseerde werk-
zaamheden, althans grotere betrokkenheid van de provincies op de 
terreinen van onderwijs, gezondheid en bejaardenzorg. 

112 
Is er inzicht en zo ja, willen de bewindslieden dan de gegevens verstrekken 

omtrent het aantal ambtenaren dat op deze terreinen in 1980 respectievelijk 
1985 werkzaam was bij: 
a. de betrokken departementen; 
b. de gezamenlijke provincies/' 

Kunnen de bewindslieden daar ook beleidsopvattingen aan toevoegen? 

Arbeidsmarktknelpunten 

De leden van de fractie van de V.V.D. merkten op dat in het persbericht 
P 20 van BiZa mededeling wordt gedaan van de aanwijzing van arbeids-
marktknelpunten bij ministeries en bijzondere groepen van overheidsperso-
neel (militairen, onderwijs, universiteiten, politie). 

Bij de ministeries wordt daarbij vooralsnog gedacht aan automatise-
ringspersoneel, accountants en financieel-economisch personeel, maar is 
aanwijzing van andere knelpunten in voorbereiding. Op grond hiervan 
volgt een aantal vragen. 

113 
Leidt de bezoldiging naar marktwaarde van deze groepen overheids-

personeel tot een doorbreking van het tot nu toe gevoerde starre en 
uniforme bezoldigingsbeleid? 

114 
Waarom wordt de termijn voor de toepassing op vier jaar gesteld en 

waarom moet daarna bezien worden of de maatregel moet worden 
voortgezet? Geeft de pakket-vergelijking niet reeds aan dat de salarissen 
van hoger personeel bij de overheid achterblijven bij de salarissen van 
vergelijkbaar personeel in de marktsector? 

115 
Is er naast de uitloop van deze specialisten ook een vertrek van 

generalisten op topniveau waarneembaar en zo ja, op welke wijze kunnen 
deze medewerkers voor de overheid behouden blijven? 

116 
Kunnen nadere mededelingen worden gedaan met betrekking tot het 

beleid op basis van de uitkomsten van de pakketvergelijking? 

Overlegstelsel 

De leden van de fractie van de V.V.D. stelden de volgende vragen. 

117 
Hoever is de minister gevorderd met de uitvoering van zijn voornemen 

- aangekondigd in de Inleiding op zijn begroting - om een nieuw overleg-
stelsel te realiseren? 
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118 
Is het de bedoeling dat stelsel ook te formaliseren en zal daarin ook de 

verruiming van de mogelijkheid tot decentralisatie van de arbeidsvoor-
waardenvorming worden opgenomen? 

In zijn notitie van 30 mei 1985 (kamerstuk II 1984-1985, 19 009, nr. 
22) achtte minister Rietkerk het niet uitgesloten te komen tot enigerlei 
vorm van een objectieve normering van de financiële ruimte ten aanzien 
van het arbeidsvoorwaardenoverleg. 

119 
Is dat ook het standpunt van de huidige bewindsman? 

Stakingsrecht 

120 
De leden van de V.V.D.- fractie vroegen wanneer een regeling van het 

stakingsrecht van ambtenaren tegemoet kan worden gezien? 

Pensioenbijdragepercentage 

De leden van de fractie van de V.V.D. wezen erop dat de minister in de 
Inleiding op zijn begroting mededeelt dat hij het pensioenbijdragepercem 
tage voor de huidige kabinetsperiode zal vaststellen aan de hand van de 
uitkomsten van de 18e Wetenschappelijke Balans van het Abp. Deze is 
inmiddels verschenen. 

121 
Hoe hoog zal het percentage worden? 

Bijlage 1 . TOELICHTENDE STAAT VAN UITGAVEN 

Artikel 75b 

122 
De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen waarom voor het 

CIVOB een bedrag van f306000 geraamd wordt terwijl dit bedrag in 
1986 nog f595000 bedroeg. 

Bijlage IX WETGEVINGSPROGRAMMA 

De leden van de fractie van het C.D.A. wezen erop dat bijlage IXB op 
bladzijde 58 onder punt 1 de mededeling bevat, dat de herziene Grond-
wetsbepaling over het onderwijs in werking zal treden in juni 1988. 

123 
Op welk tijdstip tussen heden en juni 1988 is de ontbinding van de 

Kamers der Staten-Generaal en de nieuwe verkiezing gepland? 

De voorzitter van de Commissie voor Binnenlandse Zaken, 
mevrouw J. H. B. van der Meer 

De voorzitter van de Commissie voor Justitie, 
mevrouw Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn 

De griffier van de commissie, 
L. H. Dijkstra-Liesveld 
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