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Nr. 100  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 juni 2015 

Hierbij bied ik u de volgende twee ontwerpbesluiten aan: 
– een besluit, houdende wijziging van het Besluit veiligheidsregio’s, ter 

vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit, alsmede 
ter aanpassing van de verdeelformule van de brede doeluitkering 
rampenbestrijding 

– een besluit, houdende wijziging van het Besluit personeel veiligheids-
regio’s ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat 
besluit 

Voor de inhoud van beide ontwerpbesluiten verwijs ik naar de ontwerp-
nota’s van toelichting1. 
Tevens zijn de adviezen bijgevoegd die over deze besluiten zijn 
ontvangen2. 

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven 
voorhangprocedure in artikel 80 van de Wet veiligheidregio’s. De 
voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling 
advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit zal ingevolge 
genoemd artikel niet eerder geschieden dan vier weken nadat de 
ontwerpbesluit aan u is overgelegd. Die periode eindigt in het zomerreces 
(te weten op 10 juli 2015), maar drie van de vier weken vallen daarbuiten. 
Mocht u eerder kenbaar kunnen maken geen bezwaar te hebben tegen de 
hiervoor genoemde voordracht, dan stel ik dat op prijs. 

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal. 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Ontvangen ter Griffie op 12 juni 2015.

De voordrachten voor de vast te stellen 
algemene maatregelen van bestuur zijn aan 
de Kamer overgelegd tot en met 10 juli 2015.

De voordrachten voor de vast te stellenalge-
mene maatregelen van bestuur kunnen niet 
eerder worden gedaan dan op 11 juli 2015.
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