
vernemen graag wanneer de werkzaamheden zijn
afgerond.

Het beleid is gericht op het schrappen van administra-
tieve verplichtingen. Wij geven de staatssecretaris
daarom in overweging om een tweede uitgangspunt te
kiezen namelijk om ruimte te geven voor een eigen
initiatief en voor vertrouwen. Uitgaan van regelgeving is
een benadering waardoor de ondernemer wordt
benaderd met wantrouwen. Het moet mogelijk zijn om
uit te gaan van standaardsituaties waarbij maatschappe-
lijke risico’s goed beheersbaar zijn. Deze kunnen door
middel van algemene regels afgedekt worden. Vergun-
ningen zijn dan enkel nodig voor complexe situaties met
meer maatschappelijke impact. Wij horen graag of de
staatssecretaris het met deze zienswijze eens is en of hij
bereid is om daaraan te werken.

In gesprekken met ondernemers worden steeds de
problemen met gemeentelijke vergunningen benadrukt.
De uitvoering is verre van uniform, de procedures duren
veelal lang en leiden nogal eens tot klachten over de
dienstverlening. Het kabinet geeft aan dat het bestuurs-
akkoord tussen VNG en Rijk voldoende ambitie toont en
wij twijfelen daar ook niet aan. Toch heeft de ervaring
van jaren ons geleerd dat vrijblijvendheid niet leidt tot
gewenste resultaten. Wij hebben er waardering voor dat
het kabinet investeert in positieve prikkels. Zoekt het
kabinet echter naar manieren om de ’’achterblijvers’’
onder de gemeenten ook te prikkelen om mee te doen?
Is de staatssecretaris bereid, te bevorderen dat gemeen-
telijke vergunningverleners komen tot een regiobrede
afstemming van vergunningverlening? Door een
gezamenlijke aanpak kunnen de deskundigheid en de
dienstverlening sterk worden verbeterd.

Voorzitter. Wij wachten de beantwoording door de
staatssecretaris af.

De beraadslaging wordt geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinder-

opvang en enige andere wetten in verband met
het herstel van enkele onvolkomenheden in de
Wet kinderopvang en het opnemen van een
klachtenregeling voor oudercommissies in die wet
alsmede in verband met de overgang van het
beleidsterrein kinderopvang naar het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (31134).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder
stemming aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter: Ik deel de Kamer mee dat de heer Van
der Linden per 21 januari het voorzitterschap van de
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa heeft
neergelegd. Het is u bekend dat hij dit ambt met
tomeloze energie, grote inzet en daadkracht heeft
vervuld. Vertrouwend in de geest van de Kamer te
handelen, heb ik hem bij gelegenheid van zijn terugtre-
den per telegram van ganser harte gefeliciteerd met de
succesvolle afronding van de periode van zijn voorzitter-
schap.

(applaus)

De voorzitter: Volgens de Kameragenda zijn nu
geagendeerd de stemmingen over twee moties en over
het initiatiefwetsvoorstel met betrekking tot de parlemen-
taire enquête. De heer Rehwinkel heeft echter gevraagd
om heropening van de beraadslaging.

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:
- het voorstel van wet van de leden Van de

Camp, Depla, Griffith en Van der Staaij houdende
regels over de parlementaire enquête (Wet op de
parlementaire enquête 200.) (30415), en van:
- de motie-Dölle over doelen, onderwerpen en bevoegd-
heden in het enquêterecht (30415, letter H);
- de motie-Rehwinkel over een verschoningsrecht op
non-incriminatie en een beperking van de binnentre-
dingsbevoegdheid (30415, letter I).

(Zie vergadering van 22 januari 2008.)

De beraadslaging wordt heropend.
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De heer Rehwinkel (PvdA): Voorzitter. Na een uitvoerige
gedachtewisseling, deels ook schriftelijk gevoerd en door
voormalige leden van de Eerste Kamer, heb ik vorige
week in de tweede termijn van de plenaire behandeling
van dit initiatiefwetsvoorstel een motie ingediend. Omdat
mij is gebleken dat die te absoluut geïnterpreteerd kan
worden, hecht ik eraan om de motie op een enkel punt te
herzien. Ten aanzien van het zwijgrecht van getuigen en
de binnentredingsbevoegdheid voor enquêtecommissies
zouden wij de Tweede Kamer in overweging willen
geven om met een regeling te komen, die met name op
het gebied van de bescherming van grondrechten
voldoende waarborg biedt. Juist omdat die waarborgen
altijd de aandacht hebben van deze Kamer ligt het voor
de hand om die ook te bieden als het onze eigen
bevoegdheden betreft. Een wijziging van de motie is ook
aan de orde als het de ondertekening betreft. Aan mijn
naam mogen de namen van de heren Dölle, Holdijk en
Laurier worden toegevoegd.

De voorzitter: De motie-Rehwinkel (30415, letter I) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het gebruik van de bevoegdheden
welke een parlementaire enquêtecommissie jegens
burgers en rechtspersonen kan inzetten van zekere
waarborgen dient te zijn voorzien;

geeft in overweging, in de Wet op de parlementaire
enquête of anderszins een nadere regeling op te nemen
van een verschoningsrecht op non-incriminatie (zwijg-
recht), alsmede van de binnentredingsbevoegdheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Eerste Kamer
Regels over de parlementaire
enquête
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