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ARTIKEL

Nieuwe regels voor de parlementaire enquête
Mr. E.C. Drexhage

1. Inleiding

Sinds 9 mei 2008 is een nieuwe wet inzake het parlemen-
tair enquêterecht van kracht.' De oude Wet op de Parle-
mentaire Enquête, die sinds 1850 dienst had gedaan, werd
op dat moment ingetrokken. De nieuwe Wet op de parle-
mentaire enquête 2008 (verder te noemen: WPE 2008) is
het resultaat van een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede
Kamer. De Eerste Kamer en de regering hadden beden-
kingen bij onderdelen van het voorstel, maar stemden er
uiteindelijk - wat mopperend - mee in. De nieuwe wet
moet een einde maken aan vragen en onduidelijkheden
rond de toepassing van de oude wet en aan kritiek op die
wet. Of dat gelukt is, is een vraag die in de praktijk zal
moeten worden beantwoord. In deze bijdrage ga ik na
welke verwachtingen er op dat punt bestonden en welke
keuzen en afwegingen de initiatiefnemers hebben ge-
maakt. Ik beperk mij tot de onderdelen van het enquête-
recht waarin de grootste veranderingen zijn aangebracht
en de onderdelen waarin dat juist niet gebeurde, terwijl
de vragen en de kritiek die aanleiding waren voor deBele
operatie daar misschien wel aanleiding voor hadden
kunnen zijn. Achtereenvolgens komen aan de orde de
opdracht die de ontwerpers van de wet meekregen (para-
graaf 4.1), de reikwijdte van de wet (4.2), het toepassings-
bereik van de enquête (4.3), de bevoegdheden van de en-
quêtecommissies (4.4), de dwangmiddelen en sancties die
zij kunnen inzetten (4.5), de bijstand en rechtsbescher-
ming (4.6), de regels over geheimhouding en verschoning
(4.7) en de regels over begin en einde van een enquête
(4.8).2 Om een en ander in perspectief te plaatsen, gaat
hieraan een paragraaf vooraf over het karakter van de
parlementaire enquête (paragraaf 3). Aan het slot zal
blijken dat toch al een voorzichtig antwoord mogelijk is
op de vraag of de nieuwe wet weer anderhalve eeuw mee

zal kunnen (paragraaf 5). Ik begin met een korte weergave
van de totstandkoming van de nieuwe wet.

2. Totstandkoming van de WPE 2008

De oude Wet op de Parlementaire Enquête was haar leven
kort na de grondwetswijziging van 1848 begonnen onder
de naam 'Enquêtewet'. Zij stamde dus uit een tijdperk
waarin het parlementair stelsel zoals wij dat nu kennen,
zich nog moest ontwikkelen. Na een korte bloeiperiode
in de negentiende eeuw bleef het enquêterecht bijna
honderd jaar zo goed als ongebruikt.3 De afgelopen drie
decennia lieten een herleving van het gebruik van het en-
quêterecht zien: de Tweede Kamer hield maar liefst acht
enquêtes4 en nam tweemaal het initiatief tot wijziging
van de Enquêtewet, waarbij deze tevens werd omgedoopt
in Wet op de Parlementaire Enquête.5 Ondanks - en deels
als gevolg van - de beide wetswijzigingen, bleek er in de
praktijk soms lastig mee te werken. Er was telkens veel
discussie over onduidelijkheden in de wet. Daarnaast was
er de nodige kritiek op de uitvoering van enquêtes. Die
kritiek ging vergezeld van oproepen om zaken die met
of niet voldoende in de wet waren geregeld, daarin op te
nemen of beter te regelen.

Voor de Tweede Kamer en het Ministerie van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties was dit alles aanleiding
om begin 2004 samen een symposium over de wet te or-
ganiseren.6 Nog datzelfde jaar stelde de Tweede Kamer
een commissie in met de opdracht een imtiatiefwetsvoor-

* Mr. E.C. Drexhage is in dienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat haar toestond deze bijdrage op
persoonlijke titel te schrijven. De auteur dankt haar collega's mr. J.H. Klok, mr. W.J. Pedroli en mr. drs. E.B. Pronk, alsmede de re-
dactie van dit blad voor hun commentaar op een eerdere versie van deze tekst.

1. Stb. 2008, 148.
2. De samenloop met ander onderzoek komt niet apart aan de orde. Reden daarvan is - naast plaatsgebrek - dat er op dit punt door de

nieuwe wet niets verandert. Hetzelfde geldt voor het vraagstuk van de parlementaire immuniteit in relatie tot het enquêteonderzoek.
3. Met één uitzondering: de enquête naar het beleid van de Londense regering in de periode 1940-1945, die in de woorden van Van der

Hoeven echter de geschiedschrijving diende en niet de praktische staatkunde (Van der Hoeven 1988, p. 300). Zie voor de geschiedenis van
het enquêterecht vooral: Kappeyne 1978, Boon 1982, hfdst. 4, en Dolle 1985, hfdst. 3 en 4. Een overzicht van verkort aangehaalde literatuur
is opgenomen aan het slot van deze bijdrage.

4. Enquête Rijn-Schelde-Verolme (RSV), 19S3 (Kamerstukken 17 817), Enquête Bouwsubsidies, 1986 (19 623), Onderzoek (enquête) pas-
poortproject, 1988 (20 559), Enquête naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale-zekerheidswetten, 1993
(22 730), Enquête Opsporingsmethoden, 1995 (24 072), Enquête vliegramp Bijlmermeer, 1999 (26 241), Enquête bouwnijverheid, 2002
(28 244), Enquête Srebrenica, 2002 (28 506).

5. Zie voor de wetteksten de tekstplaatsingen in Stb. 1977,550 en Stb. 1991,416; de Kamerstukken zijn gedrukt onder respectievelijk nummer
13 837 en 19 816. De wetteksten van 1850 en 1977 zijn ook opgenomen in Dolle 1985. De wettekst van 1991 is te vinden in Lubberdink
2003.

6. Het verslag van het symposium is opgenomen in De Wet op de Parlementaire Enquête onder de loep. Verslag van bet symposium over de
Wet op de Parlementaire enquête op 26 januari 2004, Den Haag 2004 (verder aangehaald als: De WPE onder de loep). Zie ook J.M. Polak,
'De Wet op de Parlementaire Enquête onder de loep! Verslag van een symposium', NJB 2004, p. 579-580.
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stel voor te bereiden voor een nieuwe wet.7 Die nieuwe
wet zou tevens andere vormen van parlementair onder-
zoek moeten regelen. Lid van de Commissie Vernieuwing
Wet op de Parlementaire Enquête werden de leden van
de Tweede Kamer K.G. de Vries (PvdA), Van de Camp
(CDA), Luchtenveld (WD) en Van der Staaij (SGP). De
Vries werd voorzitter van de commissie. De Eerste Kamer
gaf er, desgevraagd, de voorkeur aan geen lid of oud-lid
naar de commissie af te vaardigen.8 De Tweede Kamer
volgde dus niet de tijdens het symposium door verschil-
lende sprekers gedane suggestie om een wetsvoorstel te
laten voorbereiden door een commissie van buitenstaan-
ders, bijvoorbeeld oud-kamerleden en deskundigen, ten-
einde geen wetgever in eigen zaak te worden, en evenmin
de suggestie van het presidium om in plaats daarvan een
klankbordgroep in te stellen. De voorbereidingscommis-
sie sprak wel met een zestiental deskundigen. Naast vier
oud-voorzitters van parlementaire onderzoekscommis-
sies, behoorden daar twee leden van de Eerste Kamer toe,
alsmede drie advocaten, twee hoogleraren strafrecht en
drie hoogleraren staats- en bestuursrecht, de toenmalige
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State en 'een adviseur van de Raad voor de
rechtspraak'.9 Met ex-getuigen - toch zeker als ervarings-
deskundigen te beschouwen — sprak de commissie zo-te
zien niet. Wel werd in opdracht van de commissie en met
medewerking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties studie verricht naar het functione*-
ren van de parlementaire enquête en daarmee vergelijkba-
re figuren in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Ko-
ninkrijk.10

De leden van de voorbereidingscommissie leverden in
december 2005 hun initiatiefwetsvoorstel af.11 De behan-
deling in de Tweede Kamer verliep daarna onder een
straffe regie. De plenaire behandeling vond plaats op 17
oktober 2006 en een week later nam de Tweede Kamer
het wetsvoorstel met algemene stemmen aan.12 In de
Eerste Kamer werd het wetgevingsproces voor de initia-
tiefnemers wat taaier: na twee schriftelijke rondes13

maakte de kamer in januari 2008 een begin met de mon-

delinge behandeling.14 Op 5 februari 2008 nam ook de
Eerste Kamer het wetsvoorstel met algemene stemmen
aan, alsmede twee moties waaruit toch enige onvrede met
het wetgevingsproduct bleek.15 Die moties komen hierna
nog aan de orde. Op 14 maart 2008 besloot het kabinet
het wetsvoorstel voor te dragen voor bekrachtiging,
waarna de wet op 8 mei in het Staatsblad kwam als wet
van l april 2008. Uit de brieven waarmee de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de beide
kamers mededeling deed van de bekrachtiging16, blijkt
dat ook het kabinet niet alle bezwaren die het tegen het
wetsvoorstel had, heeft laten varen. Deze bezwaren ko-
men hierna eveneens aan de orde.

3. Karakter van het enquêterecht

De parlementaire enquête is een onderzoek door een
parlementaire commissie in opdracht van een of beide
kamers der Staten-Generaal waarbij de onderzoekscom-
missie beschikt over dwangmiddelen om medewerking
aan het onderzoek te verzekeren. De verplichting om aan
een enquête mee te werken, geldt ook voor burgers en
voor (vertegenwoordigers) van rechtspersonen die niet
tot de overheid behoren. Wie tegenwerkt kan te maken
krijgen met de 'openbare macht', een dwangsom, gijzeling
of strafvervolging. De beschikbaarheid van deze dwang-
middelen tegenover derden is het belangrijkste kenmerk
waarmee enquêtecommissies zich onderscheiden van an-
dere parlementaire onderzoekscommissies. Daarnaast -
en daarvan afgeleid - is er ook in de verhouding tot de
ministers en hun departementen een belangrijk verschil.
Een enquêtecommissie heeft namelijk ruime mogelijkhe-
den om ambtenaren te horen, iets wat voor andere kamer-
commissies een stuk onzekerder is.1 De enquête is daar-
mee de zwaarste vorm van onderzoek waarover het par-
lement beschikt, zowel tegenover derden als tegenover
ministers en ambtenaren. De enquête is daarnaast zeer
breed inzetbaar. Zoals we hierna nog zullen zien, valt er
over de precieze omvang van het enquêterecht nog wel
te twisten (zie paragraaf 4.3), maar het staat wel vast dat

7. Kamerstukken II 2003/04, 29 547, nr. l.
8. Kamerstukken II2003/04, 29 547, nr. 2. De reden voor niet-deelname vermeldt dit stuk niet.
9. Zie voor de namen van betrokkenen: Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 6, p. 5. Ambtelijke bijstand kreeg de voorbereidingscommissie

van de kamergriffie en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; zie daarover Handelingen II 2006/07, 13, p.
856.

10. Kummeling c.s. 2006.
11. Voorstel van wet van de leden K.G. de Vries, Van de Camp, Luchtenveld en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête

(Wet op de parlementaire enquête 2008), Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. t- 3.
12. Handelingen II2006/07, 13, p. 829-834 en 856-876; 16, p. 1106.
13. Kamerstukken 12006/07, 30 415, B tot en met G.
14. De kamer had daar drie sessies voor nodig. Zie Handelingen I 2007/08, 17, p. 694-731; 18, p. 747-748; 19, p. 812-817. Inmiddels was

Luchtenveld in het team van initiatiefnemers vervangen door zijn fractiegenoot Gritfith en De Vries door zijn fractiegenoot Boelhouwer,
die nadien weer vervangen was door Depla.

15. Kamerstukken 12007/08, 30 415, H en J.
16. Kamerstukken II2007/08, 30 415, nr. 17; Kamerstukken 12007/08, 30 415, K.
17. Buiten parlementaire enquêtes is de zogenoemde 'Oekaze Kok' van toepassing. Zie de 'Aanwijzingen inzake externe contacten van rijks-

ambtenaren bij functionele contacten met de Staten-Generaal en individuele Kamerleden', Sten. 1998, nr. 104, p. 8, en de daarbij behorende
'Leidraad', Kamerstukken II2006/07, 29 283, nr. 46.
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er weinig onderwerpen zijn die niet in een enquête kun-
nen worden onderzocht.

Om aan informatie te komen staan de kamer18, de kamer-
leden en de kamercommissies veel andere middelen ter
beschikking, waarvan zij volop gebruik plegen te maken.19

Zelfs als kamerleden zich gezamenlijk grondiger in een
bepaalde materie willen verdiepen, hoeven zij niet gelijk
naar het enquête-instrument te grijpen. Ze kunnen in
subcommissie- of werkgroepverband van de bestaande
middelen gebruikmaken of een voorstel doen voor het
instellen van een speciale tijdelijke onderzoekscommissie
zonder enquêtebevoegdheden maar wel met een onder-
zoeksbudget.20 Een extern onderzoek in opdracht van de
kamer behoort eveneens tot de mogelijkheden.21 In haar
rapport Leren van parlementair onderzoek?2 telde de
Algemene Rekenkamer voor de periode sinds 1980, naast
de acht gehouden enquêtes, ruim driemaal zo veel parle-
mentaire onderzoeken die niet de enquêtevorm hadden.
De keuze tussen de enquête en andere onderzoeksvormen
heeft - ook volgens de initiatiefnemers van het wetsvoor-
stel — weinig verband met het onderwerp of de aanleiding
van de parlementaire informatiebehoefte. De keuze voor
een enquête benadrukt vooral het zware politieke gewicht
dat de kamer aan het onderwerp van onderzoek hecht.23

Dat is begrijpelijk omdat de praktijk leert dat grondig
onderzoek zelfs in gevoelige materies goed mogelijk blijkt
zonder de zware bevoegdheden van een enquêtecommis-
sie. De (staats)Commissie onderzoek vuurwerkramp en
de Tijdelijke (kamer)commissie besluitvorming uitzendin-
gen stelden dit zelfs met zoveel woorden vast in hun
eindrapporten.24

Er is nog een andere reden waarom de keuze voor het
instrument van de enquête bij uitstek een politieke beslis-
sing is. Die reden vloeit voort uit het gegeven dat de
scheidslijn tussen regerende coalitie en oppositiepartijen
in de politieke praktijk veel belangrijker is dan de
scheidslijn tussen kabinet en parlement. Kabinetten zijn
meestal niet blij met een parlementaire enquête, alleen al
omdat deze door de vele publiciteit een nogal onbeheers-
baar verloop kan krijgen. Doordat de fracties van de re-
geringspartijen doorgaans een meerderheid vormen in de

kamer, kunnen zij elk enquêtevoorstel effectief blokkeren.
Het is daarom niet zozeer de 'grote sluimering' van het
enquêterecht sinds 188725 die verklaring behoeft, maar
de nogal plotselinge opleving ervan in de afgelopen decen-
nia. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel zien als
oorzaak daarvan de herziening van de Enquêtewet in
1977, vermoedelijk omdat die het mogelijk maakte dat
een enquêtecommissie ook bewindslieden voor verhoor
opriep. Boon zag bij de RSV-enquête twee andere redenen
voor de plotselinge oplevinglTen eerste kan de druk van
buiten - bij de RSV-enquête kwam die vooral van vak-
bonden en media - zo groot worden dat de kamer in feite
geen keus meer heeft. Ten tweede - en volgens Boon be-
langrijker- had de Tweede Kamer zich vlak voor de start
van de RSV-enquête tot tweemaal toe met royale meer-
derheden uitgesproken voor toekenning van het recht
om een enquête uit te lokken aan een kamerminderheid.26

Als achterliggende verklaringen voor de twee door Boon
genoemde redenen zijn meer algemene ontwikkelingen
relevant, zoals toegenomen parlementair activisme, toe-
genomen wantrouwen ten opzichte van politieke en
maatschappelijke bolwerken van macht en de grotere rol
van de media in de politiek.27 Die ontwikkelingen beperk-
ten zich niet tot Nederland en we zien dan ook terzelfder
tijd een opleving van de parlementaire enquête in andere
landen.28 Toch concludeert de politicoloog Visscher in
1999, dat aan het eind van de twintigste eeuw de enquête
nog steeds sterk het karakter had van ultimum remedium.
Met enquêtes worden niet de meest belangrijke zaken
onderzocht, maar zaken waar de kamer, soms na jaren,
niet meer omheen kan en die met weinig risico's op par-
tijpolitieke schade kunnen worden onderzocht."
Dezelfde politieke verhoudingen die een enquêtevoorstel
kunnen blokkeren, zullen - als het er dan toch van komt
- weer een rol spelen in de boezem van de enquêtecom-
missie, waarin de partijen van de regerende coalitie een
meerderheid plegen te vormen. Muller en Coenen, die
beiden ervaring hebben met enquêtes en die er uitgebreid
onderzoek naar deden, concluderen dat leden van parle-
mentaire enquêtecommissies wel proberen om als objec-
tieve onderzoekers op te treden en partijpolitieke verschil-
len geen rol te laten spelen, maar dat dit in de praktijk

18. Het enquêterecht komt beide kamers toe en ook de verenigde vergadering, maar in de praktijk wordt het alleen door de Tweede Kamer
gebruikt. Deze bijdrage beperkt zich in het vervolg tot de Tweede Kamer, tenzij anders vermeld.

19. Gegevens daarover zijn onder andere te vinden in de Jaaroverzichten die geraadpleegd kunnen worden via de internetpagina's van de
Tweede Kamer. Zie voor aantallen interpellaties en spoeddebatten ook de brief van het Presidium van 6 juni 2007 over de evaluatie van
de zogenoemde 30-ledenregeling, Kamerstukken 7/2006/07, 31 073, nr. 1.

20. RvO-TK artikel 140 onder a en artikel 142. Een recent voorbeeld van een parlementair onderzoek zonder enquêtebevoegdheden is het
Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (Commissie-Dijsselbloem), Kamerstukken II2007/08, 31 007, nr. 6.

21. RvO-TK artikel 140 onder b. Een recent voorbeeld van extern onderzoek in opdracht van een Tweede-Kamercommissie is het rapport
Klimaatverandering en Klimaatbeleid; bijlage bij Kamerstukken II2004/05,29 465, nr. 3. Bij onderzoek voor de kamer door derden gelden
geen bijzondere bevoegdheden.

22. Kamerstukken II2007/08, 31 235, nr. 2.
23. MvT, p. 6. Alleen de Paspoortenquête is ingesteld nadat (in juni 1988) gebleken was dat een gewone onderzoekscommissie van de Tweede

Kamer aanliep tegen problemen bij het in het openbaar horen van ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zie daarover
Kamerstukken II1987/88, 20 559, nr. 2.

24. Respectievelijk: De vuurwerkramp - Eindrapport, Enschede/Den Haag 2001, p. 18-19, en eindrapport van de Tijdelijke commissie besluit-
vorming uitzendingen; Kamerstukken II1999/2000, 26 454, nr. 7-8, conclusie 79.

25. De term 'grote sluimering' is ontleend aan Dolle 1985, p. 62.
26. Boon 1985. Zie over de kwestie van het minderheidsrecht ook par. 4.8.
27. Genoemd door o.a. Dolle 1985, p. 65-68 en Michiels 1995.
28. Zie voor Frankrijk: C.A.J.M. Kortmann, "Ministeriële verantwoordelijkheid en responsabilité du gouvernement', in: De Grondwet als

voorwerp van aanhoudende zorg (Burkens-bundel), Zwolle 1995, p. 229; en voor België: Van Damme & Meersschaut 2003, p. 1-2.
29. Visscher 1999. De twee daarna nog gehouden enquêtes (Bouwfraude en Srebrenica, beide in 2002) ondersteunen zijn waarneming.
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nooit helemaal lukt. Vooral bij de formulering van de
conclusies en aanbevelingen spelen partijpolitieke verschil-
len volgens hen onmiskenbaar een rol.30

Wat alle enquêtes gemeen hebben, aldus de initiatiefne-
mers van het wetsvoorstel, is de gerichtheid op waarheids-
vinding en op lessen voor de toekomst.31 Het concept
'waarheidsvinding' staat centraal in de memorie van toe-
lichting en in de gedachtewisselingen over het wetsvoor-
stel in de kamers. Dat is begrijpelijk, maar toch vallen er
wel wat kanttekeningen te plaatsen bij het veelvuldig be-
nadrukken hiervan.
Er gaat - ten eerste - de suggestie van uit dat de enquête,
omdat ze het zwaarste onderzoeksinstrument van de ka-
mers is, vanzelf het beste instrument is om de waarheid
te achterhalen. Dat nu lijkt niet het geval. Muller en
Coenen waarschuwen ervoor dat parlementair onderzoek
door de toegenomen openbaarheid en de uitgebreide
aandacht in de media juist minder geschikt is geworden
voor waarheidsvinding, iets waarvan de parlementaire
onderzoekscommissies zich volgens hen meestal niet be-
wust zijn.32 Het politieke karakter van parlementaire
onderzoeken sluit volgens Muller niet uit dat de waarheid
wordt gevonden, maar de waarheidsvinding komt wel
gemakkelijk in het gedrang.33 Als het enige doel van' de
kamer de waarheidsvinding is, dan zijn er wel betere
methoden.34

Ten tweede zijn er bij parlementaire enquêtes, evenals
trouwens bij veel andere onderzoekscommissies, andere
factoren in het spel die de waarheidsvinding niet ten
goede komen, zoals de grote maatschappelijke druk, de
beperkte tijd die beschikbaar is, het feit dat onderzoeks-
commissies worden overladen met veel ongevraagde in-
formatie van buitenaf, achterdocht en krampachtigheid
bij ondervraagden door de media-aandacht, het risico van
'groepsdenken' binnen de commissie en methodologische
fouten door onervarenheid van de onderzoekers.35

Ten derde suggereert de formule 'waarheidsvinding en
lessen voor de toekomst' een te rechtlijnig en daardoor
naïef verband tussen de waarheidsvinding - 'de onderste
steen boven krijgen' - en het trekken van lering daaruit.
Een parlementair onderzoek is geen rechtszaak, geen
historisch-wetenschappelijk onderzoek en meestal ook
geen beleidsonderzoek, maar doorgaans een stap in een
politiek verantwoordingsproces. Tussen feitenonderzoek
en het trekken van lessen zit dan nog een stap die de

waarheidsvinding onvermijdelijk politiek kleurt. Het gaat
er dan immers niet alleen om 'de feiten' uit het verleden
boven tafel te krijgen - feiten die per definitie onvolledig,
verwarrend en door toevalligheden gekenmerkt zullen
zijn - maar vooral daar een verhaal van te maken waarin
het gebeurde kan worden toegerekend aan personen en
kan gaan 'gelden' als uitkomst van menselijk handelen,
om daar vervolgens lessen uit te trekken.36 Anders gezegd:
het lijkt ondenkbaar dat een enquête ooit zal eindigen
met de constatering dat de dingen soms nu eenmaal gaan
zoals ze gaan, dat ongelukken niet altijd vallen te vermij-
den, of dat we met de kennis en de normen van nu het
verleden niet de maat moeten nemen.37 Op de productie
van dit soort dooddoeners is de enquête uit de aard der
zaak niet gericht. Muller en Coenen benadrukken dan
ook dat naast de informatie- en controlefunctie van par-
lementair onderzoek, de symbolische, rituele functie
steeds prominent aanwezig is. Parlementaire onderzoeken
hebben in hun ogen vaak een 'reinigend' en legitimerend
oogmerk, waarbij het parlement een rituele rol vervult.38

Politiek en maatschappelijk bestaat er volgens Muller
vaak eerder behoefte aan een waarheid dan aan de waar-
heid.39

Al met al is de parlementaire enquête een zwaar middel,
dat breed inzetbaar is, dat vooral op politieke gronden
wordt ingezet en met politieke intenties wordt uitgevoerd,
en waarbij het volgens sommigen onzeker is of de werke-
lijkheid recht wordt gedaan. Iedereen - ook burgers, be-
drijven en eenvoudige ambtenaren - kan door middel van
een enquête worden betrokken in een proces dat zich in
de volle openbaarheid afspeelt en waarvan de uitkomst
niet valt te voorspellen, terwijl de gevolgen op het per-
soonlijke vlak zeer ingrijpend kunnen zijn. Dit maakt
nieuwsgierig naar de afwegingen die de initiatiefnemers
hebben gemaakt bij de vormgeving van de nieuwe wet.

4. De inhoud van de nieuwe wet

4.1. De opdracht aan de ontwerpers
De opdracht aan de Commissie Vernieuwing Wet op de
Parlementaire Enquête luidde: een initiatiefwetsvoorstel
ontwerpen voor een nieuwe regeling voor de parlemen-
taire enquête en een regeling voor parlementair onder-
zoek. Daarbij zou de commissie m ieder geval moeten
ingaan op vragen rond de toegang tot en de openbaarheid

30. Muller & Coenen 2002, p. 69-71.
31. MvT, p. 7.
32. Muller & Coenen 2002, p. 173.
33. E.R. Muller, 'Waarheidsvinding en parlementair onderzoek', ,/V 2002-2, p. 48-49.
34. De WPE onder de loep, p. 70. Kumraeling sluit zich daarbij aan: H.R.B.M. Kummeling, 'Parlementair onderzoek. Op zoek naar de

waarheid, met een politiek tintje ...', in: Het parlement (Staatsrechtconferentie 2JD06), Nijmegen 2007.
35. H. Geveke, 'De Staat van commissies. Tussen politiek en waarheidsvinding', ƒ V 2002-2, p. 50-64. Geveke geeft ook tips hoe deze valkuilen

zo veel mogelijk kunnen worden vermeden.
36. Daarover: H.R. van Gunsteren, 'Politieke verantwoording: de waarde van incidenten. Ministeriële verantwoordelijkheid volgens Peper

en Geelhoed', NJB 2000, p. 307-311; en idem, Verantwoording: Regeren door terugzien (Mededelingen KNAW), Amsterdam 1999.
37. De Bouwsubsidie-enquête levert een voorbeeld van wat er gebeurt als men uit lessen voor de toekomst onverkort een normatief kader

voor het verleden afleidt. Daarover uitgebreid: P. de Haan, 'Enquêterapport bouwsubsidies gewogen en te licht bevonden', NJB 1988, p.
487-492; en De Graaf & Michiels 1988.

38. Muller & Coenen 2002, p. 148-149. Zij lijken deze therapeutische functie van de enquête wel te waarderen of er althans neutraal tegenover
te staan. Uitgesproken kritisch op dit punt: P. 't Hart, 'Inquisitiedemocratie' (column), Stcrt. 2 augustus 2000, en André Rouvoet, 'Werk-
wijze enquêtecommissie kritisch bezien', Openbaar bestuur 1999/11, p. 21.

39. E.R. Muller, 'Waarheidsvinding en parlementair onderzoek',/V 2002-2, p. 48-49. Zo ook, maar veel kritischer: Van Koppen 1999.
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en openbaarmaking van (geheime of vertrouwelijke) in-
formatie, op de positie van de getuigen en de gronden
voor verschoning en op de samenloop met ander, al dan
niet justitieel, onderzoek.40

Het kamerpresidium zag twee verschillende aanleidingen
voor deze opdracht. Ten eerste de ervaringen tot dan toe
met de oude WPE, zoals die onder meer tot uitdrukking
kwamen in de door de achtereenvolgende enquêtecom-
missies gesignaleerde knelpunten en in de kritiek op de
gehouden enquêtes. In de kritiek overheerste het thema
van de kwetsbare rechtspositie van getuigen en de tekor-
ten in de hun geboden rechtsbescherming. De door de
enquêtecommissies vermelde knelpunten hadden vooral
betrekking op de enquête als controle- en informatie-in-
strument, aldus het presidium. Een naar wetsartikel geor-
dende lijst van de gesignaleerde knelpunten is opgenomen
als bijlage bij de opdrachtverstrekking. Wat daarin opvalt
is dat het de verschillende enquêtecommissies vooral
stoorde dat men met informanten en getuigen nogal heeft
moeten onderhandelen over de verstrekking van stukken
en de beantwoording van vragen in het licht van de ver-
schoningsgronden en van de reikwijdte van het onder-
zoek. Wetswijziging zou moeten helpen om rechten en
plichten duidelijker te maken. De enquêtecommissie
Opsporingsmethoden klaagde daarnaast over de onmo-
gelijkheid om gedeelten van het onderzoek buiten de
openbaarheid te houden.
Als tweede aanleiding voor de wetgevingsopdracht
noemde het presidium dat het moment was aangebroken
om ook het andere parlementaire onderzoek beter te
formaliseren. Dat onderzoek was niet wettelijk geregeld,
terwijl een aantal van de knelpunten die zich voordoen
bij parlementaire enquêtes, zich ook daarbij voordoen.
Hoewel getuigen bij deze onderzoeken een sterkere posi-
tie hebben dan in een enquête, zullen zij dit waarschijnlijk
niet zo ervaren. De maatschappelijke impact van beide
soorten onderzoek is op veel punten bovendien vergelijk-
baar. Om die redenen zou de nieuwe wet tevens regels
moeten bevatten voor parlementaire onderzoeken zonder
enquêtestatus.

4.2. De reikwijdte van de wet
Het eerste wat opvalt aan de nieuwe wet is dat andere
vormen van parlementair onderzoek dan de enquête
daarin geen regeling hebben gevonden. Op dat punt vol-
deden de initiatiefnemers dus niet aan hun opdracht. Zij
zagen daarvan 'na rijp beraad' af, omdat zij menen dat de
noodzaak van wettelijke regeling zich alleen voordoet
indien sprake is van rechtens afdwingbare verplichtingen
voor burgers, zoals in een enquête. Buiten de enquête
bestaan die verplichtingen niet en hoeven die ook niet te
bestaan: in voorkomend geval kan de kamer immers voor
een enquête kiezen.41 De Raad van State onderschreef de
keuze voor een tot de enquête beperkte wet, zij het met

een wat andere motivering: een wettelijke regeling van
andere onderzoeken dan de enquête zou die onderzoeken
een onnodig zwaar gewicht geven.42 De bij de opdracht-
verlening vermelde knelpunten kunnen voor die andere
parlementaire onderzoeken op een andere manier worden
weggenomen, aldus de Raad, bijvoorbeeld in de reglemen-
ten van orde van de kamers. De initiatiefnemers waren
het daarmee eens. Tijdens de kamerbehandeling betreur-
den sommige woordvoerders nog wel dat niet een bredere
wettelijke regeling was voorgesteld, die ook andere vor-
men van parlementair onderzoek omvatte en die ook
voor die andere vormen van onderzoek de nodige be-
voegdheden regelde, zoals bijvoorbeeld het horen van
getuigen onder ede.43 De initiatiefnemers wezen er in hun
reacties steeds op dat daarmee het verschil tussen de beide
soorten onderzoek in feite zou verdwijnen, nu er volgens
hen in de relatie tot het kabinet in de praktijk al geen
verschil bestaat tussen een parlementaire enquête en ander
parlementair onderzoek.44 De nieuwe wet heeft dus als
vertrekpunt dat de enquête een bijzonder instrument is
dat scherp onderscheiden moet worden van andere vor-
men van onderzoek door de kamers. In beide kamers
bleken uiteindelijk de meeste woordvoerders het daarmee
eens, vaak zelfs van harte. In de memorie van antwoord
aan de Eerste Kamer zeggen de initiatiefnemers met zo-
veel woorden dat de kamer alleen in uitzonderingssitua-
ties, als de overige instrumenten zijn uitgeput, naar het
instrument van de enquête kan grijpen.45 Een omvangrij-
ker toepassing dan in de afgelopen tijd verwachten zij
niet.46 Bij wat volgt moeten we dus in gedachten houden
dat de wet is ontworpen met het beeld voor ogen van de
enquêtes zoals we die de afgelopen decennia hebben leren
kennen.

4.3. Het toepassingsbereik van de enquête
Noch de oude, noch de nieuwe WPE laat zich uit over
de doelen van de instelling van een enquête. De Grondwet
doet dat evenmin. Artikel 70 van de Grondwet luidt
eenvoudigweg: 'Beide kamers hebben, zowel ieder afzon-
derlijk als in verenigde vergadering, het recht van onder-
zoek (enquête), te regelen bij de wet'. Het artikel is opge-
nomen in de paragraaf over de werkwijze van de Staten-
Generaal. Het Handboek van het Nederlandse staatsrecht
behandelt het enquêterecht vanouds onder het kopje 'Het
bestuur en de controle op het bestuur'.47 In de meeste
enquêtes van de afgelopen tijd stond de controlerende
functie van het parlement inderdaad voorop. Hetzelfde
lijkt op te gaan voor vergelijkbare onderzoeksinstrumen-
ten in Duitsland, Frankrijk en België.48 Dat neemt niet
weg dat de kamers de enquête tevens voor andere doel-
einden kunnen inzetten en ook wel (mede) hebben inge-
zet, vooral ten behoeve van toekomstig beleid of wetge-
ving, een functie die in de negentiende eeuw de overhand

40. Kamerstukken 772003/04, 29 547, nr. 1.
41. MvT, p. 8.
42. Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 4, p. 6.
43. Vooral de PvdA-woordvoerders. Zie Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 9, p. 3-4, en Kamerstukken 12006/07, 30 415, B, p. 8.
44. Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 10, p. 2. Formeel bestaat dat verschil overigens wel degelijk. Zie nt. 17 over de 'Oekaze Kok'.
45. Kamerstukken 12006/07,30 415, C, p. 7.
46. Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 10, p. 3.
47. Van der Pot 2006, p. 769.
48. Kummeling c.s. 2006, p. 11 en p. 48; Van Damme & Meersschaut 2003, bijlage II.
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lijkt te hebben gehad en die dat zo te zien op dit moment
in het Verenigd Koninkrijk heeft.49 De initiatiefnemers
van het wetsvoorstel stellen de controlefunctie voorop,
maar voegen daar onmiddellijk aan toe dat de enquête
tevens kan dienen als wegbereider bij de totstandkoming
van wetgeving of voor het aan de kaak stellen van misstan-
den.50 Ook daarbuiten laten zich nog wel toepassingen
voor het enquêterecht denken, al biedt de Nederlandse
geschiedenis daarvan geen voorbeelden. Het feit dat het
enquêterecht tevens toekomt aan de verenigde vergade-
ring der Staten-Generaal, die slechts een klein aantal
nogal buitenissige taken heeft, wijst hier al op.51 Een on-
derzoek binnen het parlement zelf, zoals dat in Duitsland
een paar maal heeft plaatsgevonden na geruchten over
omkoping van Bondsdagleden, moet eveneens tot de
mogelijkheden worden gerekend — al blijft dat hopelijk
theoretisch. Het gebruik van de enquête is dus niet be-
perkt tot de controlefunctie van het parlement.52 Maar is
het daarmee ook onbegrensd? De indieners van het initia-
tiefwetsvoorstel lijken te menen dat dit het geval is. In
een aparte paragraaf van de memorie van toelichting met
als titel 'Toepassingsbereik van de enquête' noemen zij
het een belangrijk kenmerk van hun wetsvoorstel dat de
kamer niet is beperkt in de bepaling van het onderwerp
of het doel van een enquête. De enquête kan derhalve op
alles betrekking hebben wat de kamer wil onderzoeken,
voegen zij daaraan toe. De beslissing daarover dient naar
hun oordeel aan de kamer te worden overgelaten.53 " -
De Raad van State onderschreef de keuze van de indieners
om op dit punt niets te regelen, doch voegde daaraan nog
toe: 'Een enquête zal verband moeten houden met de
medewetgevende of de controlerende taak van de kamer,
maar het ligt voor de hand dat de kamer zich van die be-
perking bewust is. Binnen die grenzen is het alleen aan
de kamer om te beslissen over de wijsheid en de wense-
lijkheid van het instellen van een enquête.'54 De indieners
van het wetsvoorstel vatten het advies van de Raad op als
een ondersteuning van hun visie, al leken ze in hun reactie
wat verbaasd over de passage over grenzen en beperkin-
gen die zij daarmee in tegenspraak achtten. Wat hun
ontging, is dat de Raad van State hier wel degelijk aan-
neemt dat het enquêterecht begrensd is, namelijk door
de taken van de kamer. Het enige wat de Raad onder-
schrijft, is dat de wet daar niets over zegt. De Tweede
Kamer heeft bij de behandeling van het initiatiefvoorstel
geen aandacht aan dit onderwerp besteed. De Eerste Ka-

mer daarentegen wel. Die nam hierover zelfs een motie
aan, die was ingediend door het lid Dolle.55 Deze motie
poneerde dat het steeds de overwegende opvatting in de
constitutionele theorie en de constitutionele praktijk is
geweest dat de omvang van het enquêterecht wordt be-
grensd door de omvang van de parlementaire bevoegdhe-
den en dat dit betekent dat enquêtes betrekking dienen
te hebben op 'onderwerpen die voorwerp kunnen zijn
van wetgeving in formele zin (wetgevingsenquêtes) en/of
onderwerpen ten aanzien waarvan de ministeriële verant-
woordelijkheid kan worden geactiveerd (politieke enquê-
tes)'. De motie vroeg aan de kamer om herbevestiging
van deze uitleg en dat deed de Eerste Kamer dus in
meerderheid. Of hiermee een ook voor de Tweede Kamer
gezaghebbende wetsuitleg tot stand is gekomen, is natuur-
lijk maar de vraag.

De tekst van de motie refereert aan een discussie die na
de invoering van het enquêterecht vaak is gevoerd bij de
behandeling van voorstellen tot het instellen van een en-
quête: mocht de kamer het enquêterecht alleen inzetten
ten behoeve van wetgeving of kon het ook voor andere
doeleinden worden ingezet, in het bijzonder ten behoeve
van de controle op het bestuur ('politieke enquête')?56

Boon heeft in zijn dissertatie overtuigend laten zien hoe
opportunistisch deze debatten over het algemeen werden
gevoerd: het waren steeds vooral de regeringspartijen van
het moment die grondwettelijke bezwaren opperden te-
gen een breder gebruik van het enquêterecht, en lang niet
altijd met succes. Hij concludeert daaruit dat de omvang
van het enquêterecht niet beperkt is in die zin, dat enquê-
tes alleen mogelijk zouden zijn over onderwerpen van
wetgeving of andere, in de Grondwet expliciet genoemde
parlementaire rechten.57 In zijn bijdrage aan het grond-
wetscommentaar van Akkermans en Koekkoek consta-
teert Boon dat de opvatting dat het recht van enquête
geen beperkingen kent, al in de negentiende eeuw de
overhand heeft gekregen.58 Van der Pot stelt echter -
evenals de Raad van State in zijn advies - dat het recht in
beginsel even ver gaat als de bevoegdheden van de ka-
mer.59 Voor de praktijk, waarin alleen de Tweede Kamer
van het enquêterecht gebruik pleegt te maken, maakt het
niet veel uit welk van de twee standpunten men aanhangt.
Het werkgebied van die kamer is in de huidige tijd zo
breed, dat daarvan geen inhoudelijke begrenzing uitgaat.
Dat laatste ziet overigens ook Dolle onder ogen in zijn

49. Kummeling c.s. 2006, p. 71.
50. MvT, p. 7.
51. Het recht is de verenigde vergadering bij de grondwetswijziging van 1887 toegekend wegens haar taak met betrekking tot de voorziening

in de voogdij van de Koning; Kappeyne v.d. Coppello 1978, p. 61.
52. Zo ook: Kortmann 2008, p. 249; Bovend'Eert & Kummeling 2004, p. 310.
53. MvT, p. 9.
54. Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 4, p. 2-3.
55. Kamerstukken 12007/08, 30 415, H; Dolle is tevens auteur van een monografie over de parlementaire enquête (zie Dolle 1985). De motie

werd aangenomen met de steun van de regeringsfracties - CDA, PvdA en ChristenUnie — en van de fractie van de SGP.
56. Hierover: Visscher 1999; Boon 1982, par. 4.3; Kappeyne 1978, par. IV; Dolle 1985, hfdst. 2.
57. Boon 1982, p. 136.
58. Akkermans & Koekkoek 1992, p. 669.
59. Van der Pot 2006, p. 783. Zo ook Bovend'Eert Sc Kummeling 2004, p. 310.
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monografie.60 Dit betekent intussen niet dat het enquête-
recht van de Tweede Kamer geen andere beperkingen
kent. Die vloeien onder meer voort uit de koninklijke
onschendbaarheid61, de onafhankelijkheid van de rechter-
lijke macht62 en de grondrechten.63 Zelfs - of misschien
moet ik hier zeggen: juist - de Tweede Kamer moet bij
een enquête de grenzen in acht nemen die voor overheids-
ambten in het algemeen gelden of die uit haar staatsrech-
telijke positie ten opzichte van andere ambten voortvloei-
en.64 Dit houdt tevens een beperking in van de onderwer-
pen waarover de kamer een enquête kan houden. De in-
dieners geven dit wel min of meer toe in de schriftelijke
gedachtewisseling met de Eerste Kamer, al zien zij de
daarbij door henzelf vermelde beperkingen eerder
voortvloeien uit de wijsheid en het verantwoordelijkheids-
besef van de kamerleden, dan uit het recht waaraan ook
de kamer gebonden is.65 In het plenaire debat citeren zij
uiteindelijk met instemming het eerder al vermelde com-
mentaar van de Raad van State en constateren kortweg:
'De bevoegdheden van de kamer zijn aan grenzen onder-
hevig. De parlementaire enquête is een instrument om
die bevoegdheden uit te oefenen, en daarmee moet zij per
definitie binnen die grenzen vallen. Tegen die achtergrond
vinden wij de motie van de heer Dolle overbodig.'66 Met
dat laatste hadden zij gelijk. Dit neemt niet weg dat het
- achteraf bezien - misschien toch jammer is dat de WPE
2008 niet zelf de belangrijkste desiderata noemt waarop
de kamers acht hebben te slaan bij hun beslissing" erm al
of niet een enquête in te stellen.67 Juist kamerleden die
het geschreven en ongeschreven recht wat minder paraat
hebben, zouden hiermee in de toekomstige praktijk ge-
holpen kunnen zijn.

4.4. Bevoegdheden van de enquêtecommissie
Wat de bevoegdheden van de enquêtecommissie betreft,
hebben de belangrijkste wijzigingen in de wet betrekking
op de bevoegdheid om plaatsen te betreden, op de voor-
gesprekken en op de openbaarheid van de verhoren.
Daarnaast is het beginsel van evenredigheid in de wet
vastgelegd: het tweede lid van artikel 4 bepaalt dat een
enquêtecommissie de haar verleende bevoegdheden
slechts mag uitoefenen voor zover dat naar het redelijk
oordeel van de commissie voor de vervulling van haar
taak nodig is. Dat betekent, aldus de memorie van toelich-
ting, dat de commissie haar bevoegdheden dient uit te
oefenen op de voor betrokkenen minst belastende wijze
en dat zij niet naar willekeur mag handelen.68

4.4.1. Het betreden van plaatsen
Net als in de oude WPE gaat de WPE 2008 ervan uit dat
een enquêtecommissie vooral langs twee wegen onder-
zoek zal doen: het raadplegen van documenten en het
voeren van gesprekken. De commissie kan inzage in, af-
schrift van of kennisneming op andere wijze van docu-
menten vorderen (artikel 6) en ze kan personen als getuige
of deskundige horen (artikel 9). Ze kan daartoe de mede-
werking vorderen van elke Nederlander, elke ingezetene
van Nederland en elke natuurlijke persoon die in Neder-
land verblijf houdt. Ook rechtspersonen die in Nederland
gevestigd zijn of die hun bedrijfsactiviteiten geheel of
gedeeltelijk in Nederland uitoefenen, moeten desgevraagd
meewerken (artikel 14). Het is de commissie die de wijze
van medewerking bepaalt en de tijdstippen waarop of de
termijnen waarbinnen deze moet worden geleverd.
Hoewel de initiatiefnemers de indruk hebben dat de en-
quêtecommissies met deze bevoegdheden de informatie
boven tafel plegen te krijgen waarnaar zij op zoek zijn,
hebben zij twee extra bevoegdheden ontleend aan de lijst
bevoegdheden die afdeling 5.2 van de Algemene wet be-
stuursrecht toekent aan toezichthouders: de algemene
bevoegdheid om inlichtingen te vorderen (artikel 5:16
Awb) die als bevoegdheid om schriftelijke inlichtingen
te vorderen is opgenomen in artikel 5 van de WPE 200869,
en de bevoegdheid om plaatsen te betreden, ook zonder
de toestemming van de rechthebbende (artikel 5:15 Awb),
opgenomen in artikel 7. De voorzitter van de kamer krijgt
tot taak de daarbij desgevraagd te tonen legitimatiebewij-
zen af te geven (artikel 7 lid 4). Voor overname van nog
andere toezichtbevoegdheden zagen de initiatiefnemers
geen reden.70

Anders dan de Awb maakt de WPE 2008 geen uitzonde-
ring voor het betreden van woningen zonder toestemming
van de bewoner, zij het dat de enquêtecommissie daar-
voor, in afwijking van artikel 3 van de Algemene wet op
het binnentreden, een machtiging van de voorzieningen-
rechter nodig heeft (artikel 7 lid 2 WPE 2008).71 De Raad
van State had geadviseerd deze bevoegdheid niet in het
wetsvoorstel op te nemen, omdat ze een beperking in-
houdt van het in artikel 12 van de Grondwet beschermde
huisrecht, terwijl niet was gebleken dat het ontbreken
van deze bevoegdheid bi] eerdere enquêtes als een gemis
was gevoeld, en aan de effectiviteit ervan bovendien kon
worden getwijfeld.72 De initiatiefnemers erkenden dat
hun voorstel een inbreuk op een grondrecht mogelijk
maakte, maar zij achtten dat gerechtvaardigd in het licht

60. Dolle 1985, p. 28-29.
61. Boon 1982, p. 162; Dolle 1985, p. 121-123.
62. Boon 1982, p. 150-151; Dolle 1985, p. 133-134.
63. Boon 1982, p. 170; Dolle 1985, p. 162-168.
64. Kortmann 2008, p. 250; Akkermans & Koekkoek 1992, p. 669-670; Bovend'Eert & Kummeling 2004, p. 310.
65. Zie o.a. Kamerstukken 12006/07, 30 415, F, p. 2.
66. Depla. Handelingen 122 januari 2008,17, p. 730.
67. Vergelijk de opsomming in het hoofdstuk over de enquête in Duitsland in: Kummeling c.s. 2006, p. 12-13. De Duitse wetgeving en doctrine

lijkt hier bruikbaarder handvatten te bieden dan de Nederlandse, mede doordat het Bundesverfassungsgericht de nodige uitspraken heeft
gedaan over het enquêterecht.

68. MvT, p. 14. Vergelijk artikel 5:13 Awb, waarin dit beginsel in algemene zin is vastgelegd voor toezichthouders, zij het met een meer objec-
tieve redactie.

69. Voor mondelinge inlichtingen is het verhoor al bedoeld (MvT, p. 17).
70. MvT, p. 15-16.
71. Voor het overige zijn de bepalingen van de Algemene wet op het binnentreden niet uitgezonderd en dus normaal van toepassing.
72. Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 4, p. 8.
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van het belang in een democratische rechtstaat dat een
parlement door middel van een enquête over bepaalde
aangelegenheden de volledige waarheid kan achterhalen.73

In beide kamers was er de nodige discussie over nut en
noodzaak van deze nieuwe bevoegdheid. Het kabinet
pleitte ervoor de bevoegdheid te schrappen vanwege de
inbreuk die ermee werd gemaakt op het in de Grondwet
gewaarborgde huisrecht.74 De hierna nog te bespreken
motie-Rehwinkel - aangenomen door de Eerste Kamer
- was mede ingegeven door onvrede met de manier
waarop het wetsvoorstel op dit punt met een grondrecht
omging. De initiatiefnemers bleven echter van mening
dat de bevoegdheid een belangrijke meerwaarde zou
kunnen hebben, bijvoorbeeld bij een enquête naar de
staat of de kwaliteit van de huisvesting, naar de woonsi-
tuatie in geïnstitutionaliseerde woonvormen of naar ille-
gale bewoning of de aard en omvang van wietteelt in
particuliere huizen.75 Zij wezen er daarbij op dat de be-
voegdheid slechts strekt tot bezichtiging - doorzoeken
is niet toegestaan -, dat de enquêtecommissie haar be-
voegdheden slechts kan uitoefenen voor zover dat naar
het redelijk oordeel van de commissie voor de vervulling
van haar taak nodig is (artikel 4 lid 2) en dat de eis van
voorafgaande machtiging van de voorzieningenrechter
verder gaat dan de in de Algemene wet op het binnentre-
den voorziene machtigingsregeling. Uit de wettekst (arti-
kel 7 lid 2 in combinatie met artikel 25-27) valt overigens
af te leiden dat de voorzieningenrechter het oordeel van
een enquêtecommissie over de noodzaak van binnentre-
den, slechts marginaal mag toetsen. Deze toetsing gaat
dus minder ver dan de opdracht die artikel 3 lid 3 van de
Algemene wet op het binnentreden geeft aan de in het
eerste hd van dat artikel genoemde autoriteiten, die zich
een zelfstandig oordeel hebben te vormen voordat zij een
machtiging afgeven.

4.4.2. Voorgesprekken
Het verhoor van getuigen en deskundigen was in de
oorspronkelijke Enquêtewet eenvoudig geregeld. De ar-
tikelen 7 en 8 van die wet bepaalden slechts waar de ver-
horen moesten plaatsvinden - in beginsel in het kamerge-
bouw -, dat het verslag aan de getuigen of deskundigen
moest worden voorgelezen en door deze ondertekend,
en dat de commissie het verhoor onder ede kon doen
plaatsvinden, mits de getuige of deskundige zestien jaar
of ouder was. De wetswijziging van 1977 voegde een be-
paling (artikel 18a) toe, inhoudende dat de zittingen van
enquêtecommissies in het openbaar dienden plaats te

vinden en dat de enquêtecommissie slechts om gewichtige
redenen kon besluiten een verhoor niet in het openbaar
af te nemen. Gevolg hiervan was, dat de nadien opgetre-
den enquêtecommissies een tweedeling aanbrachten tus-
sen een fase van vooronderzoek, waarin zij vooral docu-
menten verzamelden en bestudeerden, interviews afnamen
en informele 'voorgesprekken' hielden met mogelijke
getuigen en deskundigen, en een fase waarin zij de daad-
werkelijke verhoren, doorgaans dus in het openbaar, af-
namen.76 In de praktijk riep de status van de voorgesprek-
ken herhaaldelijk vragen op, zowel bij commissieleden
als bij hun gesprekspartners. Vaak was met duidelijk in
hoeverre men verplicht was tot medewerking en welke
waarborgen er bestonden voor de vertrouwelijkheid van
de gesprekken en van de daarvan gemaakte verslagen.
De WPE 2008 beoogt aan deze vragen een eind te maken
doordat een aparte bepaling is opgenomen over het
voorgesprek (artikel 8). Daarin is met zoveel woorden
bepaald dat niemand verplicht is medewerking te verlenen
aan een voorgesprek, dat de commissieleden geheimhou-
ding moeten bewaren over wat hun in het gesprek ter
kennis komt, en dat van het gesprek een vertrouwelijk
verslag wordt opgemaakt. De geheimhouding mag wor-
den doorbroken in geval van vervolging wegens meineed,
wegens omkoping van een getuige of wegens overtreding
van een van de aan de WPE 2008 verbonden strafbepalin-
gen (artikel 32 lid 2). Dit kan ook een vermoede meineed
zijn van een ander dan degene met wie het vertrouwelijke
voorgesprek is gevoerd.77 Ook na beëindiging van de
enquête lijkt de geheimhouding van de gespreksverslagen
niet volledig waterdicht. Ze vallen onder de algemene
regeling over de archivering van de enquêtestukken en
die laat voor elke beperking van de openbaarheid toe dat
de kamer deze op een later tijdstip weer opheft (zie artikel
40 en 39 lid 2).7S De voorgesprekken hebben tot doel er-
voor te zorgen dat de enquêtecommissie in de echte ver-
horen goed beslagen ten ijs komt.79 Verder mag en kan
zij er in feite niets mee en na beëindiging van de enquête
en opheffing van de commissie kan in beginsel niemand
er meer bij. Je vraagt je af waarom de gespreksverslagen
dan niet worden vernietigd of teruggezonden na afloop
van de enquête. Ze hebben hun functie immers gehad en
voor de gesprekspartners van de commissie - die vrijwillig
hun medewerking eraan gaven - lijkt dat een rustiger
idee.80 Ook bij de doorbreking van de vertrouwelijkheid
in geval van een meineedverdenking kan men overigens
vraagtekens plaatsen. Dat deed althans de Raad van State
in zijn advies.81

73. Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 4, p. 8-9.
74. Handelingen II17 oktober 2006, 13, p. 868-869.
75. Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 10, p. 7.
76. Uitgebreid over de gang van zaken tijdens de verschillende enquêtes: Muller & Coenen 2002.
77. Zie de casus in HR 8 juli 2003, N] 2003, 711, m.nt. Kn. Het Hof Den Haag was Ijlijkens deze uitspraak van oordeel dat een enquêtecom-

missie de deelnemers aan een voorgesprek vooraf wel even zou mogen wijzen op dit risico.
78. Dat de voorgespreksverslagen ook na beëindiging van de enquête in beginsel geheim blijven, maak ik op uit artikel 40. De tekst van dat

artikel is echter niet helder.
79. Muller & Coenen 2002, p. 80-82.
80. Na de RSV-enquête is bijvoorbeeld aan alle getuigen de keuze voorgelegd tussen toezending van het origineel en de nog aanwezige kopieën

van het gespreksverslag aan henzelf, vernietiging ervan, dan wel opname in het archief van de commissie, waarna het uitsluitend met hun
toestemming toegankelijk zou zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Zie Kamerstukken II 1987/88, 17 817, nr. 69, p. 2.

81. Het is niet in het belang van de getuige en evenmin in het belang van de commissie, die de waarheid wil achterhalen, aldus de Raad van
State. De Raad adviseerde in het wetsvoorstel te bepalen dat informatie uit een voorgesprek niet aan het Openbaar Ministerie wordt verstrekt
ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek naar meineed. Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 4, p. 15.
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4.4.3. Openbaarheid van de verhoren
In de verhoren probeert de enquêtecommissie informatie
uit de informele voorgesprekken om te zetten in een vorm
die voor de eindrapportage bruikbaar is ('witten' zeggen
Muller en Coenen) en de na het vooronderzoek nog be-
staande tegenstrijdigheden en lacunes op te lossen.82

Evenals onder de oude WPE vinden de daadwerkelijke
verhoren in beginsel in het openbaar plaats (artikel 11
WPE 2008) en kan de enquêtecommissie alleen om ge-
wichtige redenen besluiten een verhoor geheel of gedeel-
telijk in een besloten zitting af te nemen (artikel 12). Zo-
wel van openbare als van besloten verhoren wordt een
verslag gemaakt. Iedereen mag het verslag van een open-
baar verhoor na ondertekening onmiddellijk inzien. Het
verslag van een besloten verhoor is vertrouwelijk (artikel
12 lid 3). Over een besloten verhoor moeten de commis-
sieleden geheimhouding bewaren, ook hier met als enige
uitzondering een eventuele vervolging wegens meineed,
omkoping en dergelijke. Na afronding van de enquête
kunnen alle 150 kamerleden de verslagen van de besloten
verhoren inzien. Ook zij moeten over de inhoud geheim-
houding bewaren (artikel 38 lid 3). Dit alles wijkt niet af
van de regelingen in de oude WPE. Nieuw is wel dat de
enquêtecommissie zowel getuigen als deskundigen in
beginsel steeds onder ede hoort (tenzij de commissie an-
ders beslist; artikel 13). In de oude wet was het voorschrij-
ven van de eed of gelofte een bevoegdheid van de commis-
sie en gold deze bovendien alleen ten aanzien van de»ge-
tuigen.

Nieuw is verder dat de wet met zoveel woorden bepaalt
dat de enquêtecommissie alleen om gewichtige redenen
kan beslissen dat derden van een openbaar verhoor geen
beeld- of geluidsregistraties mogen maken (artikel 11 lid
2). De oude wet zweeg over radio- en televisieopnamen.
In zijn dissertatie uit 1982 bepleitte Boon al op basis van
buitenlandse voorbeelden (VS, Duitsland) om voor der-
gelijke opnamen de toestemming van getuigen te eisen.83

Vanaf de RSV-enquête hanteerden echter alle enquête-
commissies steeds als beginsel dat alle verhoren toeganke-
lijk zijn voor zowel pers als omroep, met als redengeving
dat de Tweede Kamer in openbaarheid moet werken en
dat daarbij geen onderscheid valt te maken tussen schrij-
vende pers en omroepen. De meeste kritiek op de enquê-
tes van de afgelopen periode had juist hierop betrekking
en dan vooral op de al of niet rechtstreekse televisie-uit-
zendingen van de verhoren of van - door de omroep ge-
selecteerde - gedeelten daarvan.84 De critici bestreden
over het algemeen niet dat kamerleden hun werk bij

voorkeur in de volle openbaarheid zouden moeten doen85,
maar ze vonden wel dat getuigen die niet uit de politieke
sfeer afkomstig zijn, daarvan niet het slachtoffer moeten
kunnen worden. Onmiddellijk na de RSV-enquête
barstte deze kritiek los. Boon wees er toen al gelijk op
dat de blootstelling aan televisiecamera's een inbreuk
betekent op de persoonlijke levenssfeer. Hij was van
mening dat niet valt vol te houden dat deze inbreuk in
het geval van de RSV-enquête noodzakelijk was in het
belang van de bescherming van de openbare orde of een
van de andere belangen die in dit verband genoemd zijn
in artikel 8 lid 2 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens.86 De RSV-getuigen hadden volgens
hem met recht kunnen weigeren om onder het oog van
de camera's te worden verhoord.
Ook de Raad van State had in zijn advies de nodige pro-
blemen met de 'volstrekte openbaarheid' waarvoor de
initiatiefnemers kozen.87 De Raad adviseerde om het be-
grip 'gewichtige redenen' nader uit te werken, zodat de
wet op dat punt wat meer rechtszekerheid zou bieden.
Daarnaast wees de Raad erop dat de initiatiefnemers een
wettelijk recht voor getuigen en deskundigen om radio-
en televisieopnamen te verhinderen weliswaar afwezen,
maar dat dit recht feitelijk al bestaat. Een getuige die
meent dat zijn persoonlijke levenssfeer verder wordt
aangetast dan hij juist acht, heeft immers altijd toegang
tot de voorzieningenrechter in kort geding. Tot wijziging
van het wetsvoorstel op dit punt leidde het advies van de
Raad van State niet. Veel discussie was er in de kamers
ook niet meer over. Dat is jammer, omdat daardoor niet
duidelijk wordt hoe de initiatiefnemers de voor- en nade-
len van verschillende gradaties van openbaarheid tegen
elkaar hebben afgewogen. Van Koppen wijst er bijvoor-
beeld op dat de aanwezigheid van televisie de waarheids-
vinding kan hinderen, doordat op secure waarheidsvin-
ding gerichte verhoren nogal langdradig en saai plegen
te zijn.88 Ook Michiels wijst erop dat openbaarheid en
waarheidsvinding elkaar in de weg kunnen zitten en
meent dat men in zo'n geval in een enquête toch maar de
voorkeur aan waarheidsvinding moet geven.89 Het is
verder frappant dat men in de Bondsrepubliek Duitsland
precies andersom redeneert: beeld- en geluidsopnamen
zijn daar in beginsel juist met toegestaan, met de moge-
lijkheid om daar in uitzonderingsgevallen van af te wij-
ken.90 De reden voor deze terughoudendheid is volgens
Kummeling de wens om een geordende, storingsvrije en
zakelijke verhoorsituatie te verzekeren, naar ik aanneem
in het belang van dezelfde waarheidsvinding die de Ne-
derlandse initiatiefnemers centraal stellen in hun toelich-

82. Muller & Coenen 2002, hfdst. 4. In de enquête Vliegramp Bijlmermeer lag dit trouwens anders. Daar begon de enquêtecommissie met de
openbare verhoren op een moment waarop zij zelf nog geen goed beeld had van het gebeurde.

83. Boon 1982, p. 217.
84. O.a. Dolle 1985, p. 110-112 en p. 173; De Graaf & Michiels 1988; Snijder 1989; Boon 1985, p. 144; Pedroli 2002, p. 143; Jurgens 2004, p.

223.
85. Al waagt Van der Hoeven het om ook daarbij vraagtekens te plaatsen: Van der Hoeven 1988, p. 303-304.
86. Boon 1985, p. 144. Artikel 10 Grondwet was op dat moment nog niet in werking getreden.
87. Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 4, p. 7.
88. Van Koppen 1999.
89. Michiels 1995, p. 285.
90. Iets wat tot op heden nauwelijks is gebeurd; Kummeling c s. 2006, p. 22.
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ting.91 In de Verenigde Staten lijkt men ook bepaald om-
zichtiger met de audiovisuele media om te gaan, afgaande
op de informatie die Boon daarover verstrekt in zijn
rechtsvergelijkende studie.92 Hetzelfde geldt voor de
Nederlandse rechtspraakpraktij k.93

Wat dan weer verwondert, is de nogal rigoureuze geheim-
houding van hetgeen in een besloten verhoor is gezegd.
De enquêtecommissie opsporingsmethoden had op basis
van haar ervaringen aanbevolen het mogelijk te maken
om 'in zeer uitzonderlijke gevallen' van een besloten
verhoor onder ede een openbaar verslag te publiceren.94

De initiatiefnemers lijken dit niet te hebben overwogen.
Zij besteden er althans geen aandacht aan. De nieuwe
wettekst (artikel 12) lijkt evenmin als de oude enige
ruimte te bieden om in het openbaar nog iets te doen met
de in een besloten verhoor verkregen informatie. De
memorie van toelichting leidt er dan ook uit af dat de
enquêtecommissie een andere getuige tijdens een open-
baar verhoor niet mag confronteren met concrete infor-
matie die zij tijdens een besloten verhoor heeft verkregen,
en dat zij evenmin in haar eindrapport in tot personen
herleidbare vorm gebruik mag maken van de informatie.9-5

De vraag wat dan nog de zin is van een besloten verhoor,
moet de initiatiefnemers dwars hebben gezeten, want zij
voegen daaraan nog toe dat het huns inziens een enquête-
commissie wel vrij staat om informatie die zij tijdens het
besloten verhoor verkrijgt, als achtergrond te gebruiken
voor haar conclusies, bijvoorbeeld doordat die informatie
de commissie in haar oordeel kan sterken. Daarmee
plaatsen zij de besloten verhoren nagenoeg op één lijn
met de informele voorgesprekken. Het lijkt mij de vraag
of de initiatiefnemers hier niet hadden kunnen kiezen
voor een of meer tussenoplossingen teneinde toekomstige
enquêtecommissies wat meer speelruimte te geven. De
informatie die de rechter in zijn beslissing ontleent aan
een onderzoek achter gesloten deuren, verwerkt hij bij-
voorbeeld wel degelijk in de openbare uitspraak.96 Dit
geeft al aan dat een besloten zitting zelfstandige waarde
kan hebben, ook als de informatie daaruit - zo nodig sa-
mengevat en geanonimiseerd of gekuist - later geheel of

gedeeltelijk toch openbaar wordt. In de Franse en Engelse
enquêtepraktijk lijkt dit gebruikelijk97 en ook bij besloten
vergaderingen van andere kamercommissies dan enquête-
commissies.98 De zeer strenge opvatting waarvan de WPE
2008 nu uitgaat, zal - naar ik vrees - de bereidwilligheid
van enquêtecommissies om voor een besloten verhoor te
kiezen, minimaal maken99, wat in dit geval dan weer be-
grijpelijk is. Jammer is het wel en het veroorzaakt ook
spanning binnen het systeem van de wet, nu de initiatief-
nemers de mogelijkheid van een besloten verhoor juist
aanvoeren als argument voor hun standpunt dat het niet
nodig is om zich zorgen te maken over aantasting van de
persoonlijke levenssfeer en over het ontbreken van bepaal-
de verschoningsrechten (zie hierna paragraaf 4.7).

4.5. Dwangmiddelen en sancties
De oude WPE gaf enquêtecommissies een aantal dwang-
middelen, maar mede door de verschillende wetswijzigin-
gen was de regeling daarvan onduidelijk en 'zeer lapi-
dair'100, in het bijzonder voor situaties waarin geweigerd
werd om door de commissie gevorderde bescheiden ter
beschikking te stellen. De WPE 2008 pakt het onderwerp
systematischer aan. Bij elk soort weigering om mee te
werken kan een enquêtecommissie een rechterlijk bevel
vragen om de gevraagde medewerking te verlenen (artikel
25), al of niet ondersteund door een dwangsom (artikel
26) of door tenuitvoerlegging met ondersteuning van de
openbare macht (artikel 27). Komt een getuige of deskun-
dige wel opdagen, maar weigert deze zonder wettelijke
grond antwoord te geven op de gestelde vragen, dan is
bovendien een rechterlijk bevel tot gijzeling mogelijk
(artikel 28).101 Voor de inzet van alle dwangmiddelen is
dus een beslissing van de rechter nodig, zij het dat een
enquêtecommissie een weigerachtige getuige korte tijd
'in bewaring' kan houden, zo nodig met behulp van de
openbare macht, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan
over een verzoek om een bevel tot gijzeling. Als bevoegde
rechter wijst de wet de voorzieningenrechter van de
Rechtbank te Den Haag aan en als procedure de verzoek-
schriftprocedure van het Wetboek van Burgerlijke
rechtsvordering. Dat betekent tevens dat tegen de uit-

91. Vgl. de waarneming van de (Staats)commissie Vuurwerkramp dat de openhartigheid en mededeelzaamheid die zij in de gesprekken met
getuigen had ervaren, mede het gevolg leken van het feit dat deze gesprekken in beslotenheid werden gehouden. De vuurwerkramp -
Eindrapport, Enschede/Den Haag 2001, p. 18-19.

92. Boon 1982, p. 70.
93. In de sinds l maart 2008 door de gerechten gehanteerde persrichtlijn zijn de mogelijkheden voor geluids- en beeldopnamen wel verruimd,

maar dat betreft alleen de professionele procesdeelnemers. Van andere deelnemers mogen alleen met hun uitdrukkelijke toestemming op-
namen worden gemaakt en ook dan kan de rechter toestemming weigeren. De persrichtlijn is te raadplegen op de internetpagina
<www.rechtspraak.nl> (Actualiteiten - Informatie voor de pers).

94. Kamerstukken II1995/96, 24 072, nr. 11, p. 476. De commissie ging ervan uit dat de oude WPE dit sinds 1977 niet meer toestond en dat
lijkt ook het geval (artikel 18a lid 4). Het gevolg was dat besloten verhoren nagenoeg onbruikbaar waren en dat daardoor sommige getuigen
in het openbaar, maar vermomd voor de commissie verschenen. Dat dit bovendien voor iedereen te volgen was via de televisie, is een
keuze geweest waartoe de wet de commissie niet dwong. Ook de WPE 2008 doet dat in zulke gevallen niet.

95. MvT, p. 22.
96. Mag hij daaruit zelfs niet weglaten; zie G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer 2008, p. 742.
97. Kummeling c.s. 2006, p. 51 en p. 82.
98. RvO-TK, artikel 38 lid l.
99. Tijdens de kamerbehandeling van het wetsvoorstel kwam dit al naar voren. Zie de gedachtewisseling tussen de kamerleden Slob en Van

der Staaij, Handelingen II17 oktober 2006, nr. 13, p. 865.
100. Aldus Hof Amsterdam 12 augustus 2002, NJ 2003,305, waarin het hof de Staat om die reden ontvankelijk achtte in een actie uit onrecht-

matige daad tegen een accountantskantoor dat weigerde een onderzoeksdossier ter beschikking te stellen aan de enquêtecommissie
Bouwfraude.

101 .Alleen de dwangsommogelijkheid is nieuw. De andere dwangmiddelen kwamen al voor in de Enquêtewet van 1850, evenals de rol van de
rechter bij de inzet ervan.
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spraak van de rechter hoger beroep openstaat en vervol-
gens beroep in cassatie. De voorzieningenrechter is ver-
plicht om verzoeken van de enquêtecommissie toe te
wijzen, tenzij er een wettelijk beletsel is of de commissie
in de ogen van de rechter in redelijkheid niet tot haar
oordeel kon komen dat de verlangde medewerking nodig
is voor de vervulling van haar taak (artikel 25 lid 5, en
artikel 28 lid 5).
De dwangmiddelen zijn uit de aard der zaak bedoeld om
alsnog de beoogde medewerking te bewerkstelligen.
Daarnaast is het niet voldoen aan de wettelijke verplich-
tingen van de WPE 2008 strafbaar gesteld in de titel over
misdrijven tegen het openbaar gezag van het Wetboek
van Strafrecht (artikel 192a-192c). Evenals onderde oude
WPE, kunnen ook Nederlanders die deze delicten buiten
Nederland begaan, daarvoor vervolgd worden.102 Het
strafmaximum is telkens een gevangenisstraf van drie
maanden of een geldboete van de tweede categorie.
Daarnaast kan het verhoor onder ede een aangrijpings-
punt opleveren voor strafvervolging wanneer de enquête-
commissie redenen heeft om aan te nemen dat meineed
is gepleegd.
Ministers, staatssecretarissen en kamerleden die door een
enquêtecommissie worden gehoord, moeten in beginsel
ook de eed of belofte afleggen. In zijn advies raadde de
Raad van State dit af, omdat het volgens de Raad niet
vanzelf spreekt in de verhouding tussen bewindslieden
en kamers en tussen kamerleden onderling, terwijl boven-
dien vervolging wegens meineed is uitgesloten vanwege
artikel 71 Grondwet, dat hun strafrechtelijke immuniteit
verleent voor alles wat zij zeggen in de vergaderingen van
de Staten-Generaal of van commissies daaruit.103 De ini-
tiatiefnemers handhaafden het voorschrift, omdat zij
meenden dat het een zeer vreemde indruk zou wekken
als er op het punt van de eedaflegging verschil wordt ge-
maakt tussen de verschillende soorten getuigen. Wel zijn
ministers, staatssecretarissen en kamerleden krachtens
uitdrukkelijke wetsbepaling uitgezonderd van de toepas-
sing van dwangmiddelen en strafrechtelijke sancties (arti-
kel 29 WPE 2008 en artikel 192d Sr).104 Ook hiertoe had
de Raad van State geadviseerd. In het wetsvoorstel dat
aan de Raad was voorgelegd was dit niet uitgesloten en
de daarbij gegeven toelichting liet de mogelijkheid nadruk-
kelijk open. De Raad was van oordeel dat de verhouding
tussen kamer en minister bij een parlementaire enquête
niet anders behoort te zijn dan daarbuiten: als de minister
geen medewerking wil verlenen, is het niet aan de enquê-
tecommissie maar aan de kamer als geheel om consequen-

ties te trekken, en die consequenties behoren uitsluitend
politiek te zijn. Dat kan slechts anders zijn als de commis-
sie vermoedt dat sprake is van een ambtsdelict, aldus de
Raad.105

4.6. Bijstand en rechtsbescherming
Onder de oude WPE hadden alleen getuigen tijdens het
verhoor een wettelijk recht op bijstand. De WPE 2008
verruimt dit. Voortaan kan iedereen zich in het verkeer
met de commissie doen bijstaan (artikel 17), dus ook bij-
voorbeeld tijdens een informeel voorgesprek. Om gewich-
tige redenen kan de enquêtecommissie echter besluiten
dat iemand zich tijdens een voorgesprek of een verhoor
niet mag laten bijstaan.106 De ervaring van Muller en
Coenen is overigens, dat getuigen weinig gebruikmaken
van het recht op bijstand tijdens de openbare verhoren,
omdat zij menen dat dit zal worden opgevat als een teken
van zwakte.107

Wie het niet eens is met zijn behandeling door een enquê-
tecommissie kan daarover nog steeds alleen een oordeel
van de rechter krijgen door een kort geding aan te span-
nen of door het op de inzet van dwangmiddelen of sanc-
ties te laten aankomen. Sommige critici van de oude wet
hadden gepleit voor het openen van de mogelijkheid van
beroep op de bestuursrechter.108 Dat is niet gebeurd. De
initiatiefnemers vreesden dat zoiets ongewenste juridise-
ring van de enquêteprocedure tot gevolg zou hebben. Zij
wezen er daarnaast op dat vanuit het oogpunt van mach-
tenscheiding tegen besluiten van de kamer in het algemeen
geen beroep op de rechter openstaat. De Algemene wet
bestuursrecht zondert inderdaad al gelijk in artikel 1:1
lid 2 de kamers der Staten-Generaal en ook de kamercom-
missies uit van het bestuursorgaanbegrip. Dat is gebeurd
vanwege hun bijzondere plaats in de constitutionele
rechtsorde.109 In diezelfde rechtsorde is het echter even-
zeer ongebruikelijk dat de kamers bevoegdheden hebben
of krijgen waarmee zij rechtstreeks wijziging kunnen
brengen in individuele rechtsposities. Waar dit noodzake-
lijkerwijze anders is, zoals in het ambtenarenrecht, maakt
de wet juist weer een uitzondering op de uitzondering
(zie artikel l :1 lid 3 Awb). Zo vreselijk sterk is het beroep
op de machtenscheiding hier dus niet. Dit temeer niet,
omdat het beginsel van checks and balances juist een sterk
argument oplevert om wel te voorzien in rechtsbescher-
ming vooraf, nu het om zeer ingrijpende bevoegdheden
gaat. Machtsverdeling impliceert immers juist dat macht
niet in handen van één persoon of orgaan wordt gelegd.
Dat die macht wordt uitgeoefend door een commissie uit

102.Iets wat zich overigens bij artikel 192c niet zo goed laat voorstellen, omdat dat artikel uitsluitend handelt over het beletten, belemmeren
of verhinderen van het betreden van plaatsen in Nederland door de enquêtecommissie.

103.Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 4, p. 4-5. Overigens lijkt de tekst van artikel 71 Grondwet niet geschreven met de situatie voor ogen
waarin bewindslieden - of kamerleden - door een enquêtecommissie worden verhoord. De grondwetsgeschiedenis zwijgt erover en de
literatuur lijkt het punt te omzeilen. Daarin wordt slechts vastgesteld dat 'andere personen' die in een enquête worden verhoord, niet in
de immuniteit delen, omdat zij in dat geval niet 'deelnemen aan de beraadslagingen', zoals artikel 71 Grondwet - in hun geval - eist.

104.1n de oude wet was deze uitzondering niet met zoveel woorden opgenomen.
\Q5.Kamerstnkken II2005/06, 30 415, nr. 4, p. 5.
106.Men kan zich afvragen of deze bepaling ten aanzien van ministers en staatssecretarissen wel strookt met artikel 69 lid 3 van de Grondwet,

waarin is bepaald dat dezen zich in de kamers kunnen laten bijstaan door de personen, daartoe door hen aangewezen. Tijdens de parlemen-
taire behandeling is dit niet aan de orde geweest. De Raad van State gaat er zelfs van uit dat bijstand aan ministers in de regel niet zal
worden toegestaan. Zie punt 3 van zijn advies, Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 4, p. 4.

107.Muller & Coenen 2002, p. 86.
108.0.a. Lubberdink 2003, p. 33 en Kummeling & Daalder in: De WPE onder de loep, p. 15 en p. 29.
109. Pari. Gesch. Awb I, p. 134.
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de volksvertegenwoordiging is op zichzelf dus geen argu-
ment om van rechtsbescherming af te zien.110 Dat laatste
gebeurt in feite ook niet, omdat in ons rechtssysteem de
keuze niet is of er wel of niet rechtsbescherming is, maar
welke rechter die rechtsbescherming zal bieden en, daar-
van afgeleid, hoe toegankelijk die rechtsbescherming is
voor eenieder. Nu de wet geen beroep op de bestuursrech-
ter openstelt, zal de burgerlijke rechter rechtsbescherming
kunnen bieden, wat in de praktijk vooral zal neerkomen
op de voorzieningenrechter in kort geding. Blijkens de
memorie van toelichting hebben de initiatiefnemers dit
overigens onder ogen gezien.111 Aangenomen mag echter
worden dat de burgerlijke rechter zich hier terughoudend
zal opstellen, voegen zij daaraan toe.
Naar valt aan te nemen zal de rechter die terughoudend-
heid inderdaad betonen voor zover de enquêtecommissies
beoordelings- of beleidsruimte toekomt, en dat is op veel
punten het geval. De subjectieve redactie van het evenre-
digheidsbeginsel (artikel 4 lid 2) maant de rechter nadruk-
kelijk tot een marginale toetsing. Ook bij de inzet van
dwangmiddelen, waar rechterlijke tussenkomst in de wet
is voorgeschreven, is een subjectief geredigeerd evenredig-
heidsbeginsel in de wet zelf vastgelegd (artikel 25 lid 5
en artikel 28 lid 5). De rechter zal zich in de praktijk
waarschijnlijk vooral hebben te buigen over de toepassing
van de in de wet opgenomen verschoningsgronden (zie
de volgende paragraaf) en over vragen rond de toepasse-
lijkheid van ander nationaal en internationaal rechv
waaronder met name de grondrechten. Daarnaast zal hij
niet voorbij kunnen gaan aan het feit dat zijn tussen-
komst, voor zover die in de wet is voorzien, nadrukkelijk
tot doel heeft een waarborg te bieden. Dat stelt grenzen
aan zijn volgzaamheid, ook al heeft hij misschien soms
niet veel in handen om aan te toetsen. De memorie van
toelichting vermeldt naast het evenredigheidsbeginsel
nog wel de opdrachtomschrijving als een begrenzing bij
de uitoefening van bevoegdheden door een enquêtecom-
missie.112 De in de literatuur wel gedane suggestie om in
de wet weer voor te schrijven - zoals tot 1977 het geval
was en zoals in andere landen gebruikelijk is - dat de ka-
mer de opdracht nauwkeurig moet omschrijven113, namen
de initiatiefnemers niet over. Naar hun oordeel zou dit
niets toevoegen, nu het immers de kamer zelf is die zal
hebben te bepalen wat nauwkeurig is. In de praktijk
blijken de omschrijvingen nogal eens ruim, onduidelijk
of inhoudelijk niet consistent uit te vallen en preciseren
enquêtecommissies tijdens het onderzoek waar ze zich

meer precies op zullen richten, zodat de opdrachtomschrij-
ving weinig daadwerkelijk houvast pleegt te bieden.114

4.7. Geheimhouding en verschoning
Net als de oude wet, bevat de WPE 2008 een aantal
gronden voor het weigeren van informatie aan een enquê-
tecommissie. Deze zijn steeds geformuleerd als verscho-
ningsrechten voor degene aan wie de informatie is ge-
vraagd. Ze hebben betrekking op alle wijzen van informa-
tieverstrekking, dus niet alleen op het optreden als getuige
of deskundige.
Voorop staat het uit het parlementair inlichtingenrecht
bekende beroep op het belang van de staat (artikel 19).1 '5

Ministers en staatssecretarissen kunnen daar een beroep
op doen, ook nadat zij zijn afgetreden, alsmede hun
(ex)ambtenaren. Hetzelfde geldt voor 'leden of bestuur-
ders van een tot de staat behorend orgaan', waaronder,
naast bestuurders van zelfstandige bestuursorganen, ook
kamerleden gerekend kunnen worden. Ook informatie
over de beraadslagingen in de ministerraad hoeven niet
aan een enquêtecommissie verstrekt te worden, al mag
die er voortaan wel naar vragen.116 Deze beide verscho-
ningsgronden kwamen in de oude WPE al voor.
Daarnaast zijn vier verschoningsrechten opgenomen die
algemeen gelden. Naast het professioneel verschonings-
recht van hulpverleners en vertrouwenspersonen (artikel
24) gaat het daarbij - kort gezegd - om informatie uit
besloten vergaderingen (artikel 21), bedrijfsvertrouwelijke
gegevens (artikel 22), en gegevens die de persoonlijke le-
venssfeer raken (artikel 23). Hiervan is alleen de laatste
verschoningsgrond nieuw. De andere drie kwamen in
een wat andere redactie in feite al voor in de Enquêtewet
van 1850. De artikelen 22 en 23 eisen een belangenafwe-
ging in het concrete geval: de enquêtecommissie kan een
beroep op een van de beide verschoningsgronden slechts
honoreren, indien het belang van informatieverkrijging
door de commissie niet opweegt tegen het belang van de
vertrouwelijkheid van de gevraagde informatie.117 Voor
een rechter is zo'n belangenafweging een lastige opgave,
omdat hij die uit de aard der zaak moet maken zonder
precies te weten over welke informatie het gaat. Voor een
enquêtecommissie zal dat vaak eenvoudiger zijn, namelijk
als zij al uit de vertrouwelijke voorgesprekken weet waar
het over gaat en alleen nog bevestiging daarvan in het

110.Tegen besluiten van een gemeentelijke of provinciale enquêtecommissie staat wel normaal beroep open op de bestuursrechter. Alleen bezwaar
is soms uitgezonderd. Zie artikel 155d lid 3 Gemeentewet en artikel 15ld lid 3 Provinciewet.

111.MvT, p. 36.
112.MvT, p. 13-14.
113.Döllel985,p. 119-120; Pedroli 2002, p. 139-140; Snijder 1989.
l H.Dölle 1985, p. 94-96; Boon 1985, p. 143; Muller & Coenen 2002, p. 47-50.
115.Zie hierover uitgebreid de notitie van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 januari 2002 over de reikwijdte

van artikel 68 Grondwet, Kamerstukken II2001/02,28 362, nr. 2.
116.Bewindslieden en gewezen bewindslieden moeten wel vragen beantwoorden over de in de ministerraad genomen beslissingen en over de

gronden waarop die berusten (artikel 20 WPE 2008).
117.Er lijkt mij bij deze bepalingen daarom eerder sprake van een verbijzondering van het evenredigheidsbeginsel dan van een echt verscho-

ningsrecht; vgl. HR 9 december 1986, NJ1987,632, m.nt. 't H, over artikel 18 van de oude WPE dat volgens de HR geen belangenafweging
in het concrete geval - in casu door de strafrechter - toeliet, omdat dat tot een onaanvaardbare onzekerheid omtrent de reikwijdte van het
verschoningsrecht zou leiden. De beide bepalingen hebben naast het evenredigheidsbeginsel wel zelfstandige waarde, doordat de erin
voorgeschreven belangenafwegingen niet aan het redelijk oordeel van de enquêtecommissie zijn overgelaten. De rechter kan hier dus ruimer
toetsen dan bij andere beslissingen van de commissie.

14 Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2009-1



Nieuwe regels voor de parlementaire enquête

openbaar en onder ede wenst."8 Dit ontslaat de commis-
sie uiteraard niet van de plicht om de betrokken belangen
daadwerkelijk af te wegen. Daarbij zal een rol moeten
spelen dat informatieverkrijging door de commissie op
uiteenlopende, meer of minder vertrouwelijke manieren
kan plaatsvinden.1'9 Veel rechtszekerheid bieden beide
bepalingen de getuigen echter niet. Een mogelijk gevolg
hiervan lijkt mij dat men vaker veiligheidshalve al in de
voorgesprekken over bepaalde zaken zal zwijgen.

Anders dan de oude WPE, bepaalt de WPE 2008 dat ge-
heimhoudingsverplichtingen, ook wettelijke, in een en-
quête niet gelden, tenzij er een grond voor verschoning
bestaat uit hoofde van een van de in de WPE zelf opgeno-
men bepalingen (artikel 15 lid 1). Afgezien van de vragen
die dit voorschrift oproept over de status van de WPE
2008 als formele wet naast andere - oudere of nieuwere;
algemenere of bijzonderder - formele wetten120, maakt
de wet het hiermee toekomstige getuigen onder omstan-
digheden erg lastig. Voor de enquêtecommissie is het ge-
kozen systeem geen probleem. Zij kan er eenvoudig voor
kiezen om bepaalde vragen maar niet te stellen, dan wel
te berusten in het uitblijven van een antwoord of het
verhoor in besloten vorm voort te zetten. Doet ze dat
echter niet, dan ziet de getuige met een wettelijke geheim-
houdingsplicht zich geconfronteerd met twee op het oog
tegenstrijdige verplichtingen op overtreding waarvan in
beide gevallen straf is gesteld.121 Je vraagt je af voor welk
probleem deze wetstechnische tour deforce eigenlijk een
oplossing probeert te bieden. Om te beginnen zijn er niet
zo veel wettelijke geheimhoudingsplichten die niet zelf
al een uitzondering maken voor de gevallen waarin - zoals
in een parlementaire enquête - een wettelijke medede-
lings- of getuigplicht bestaat. Het zal dus niet zo vaak
voorkomen dat een enquêtecommissie en een getuige zich
geconfronteerd zien met een gelijktijdig geldende getuig-
plicht op grond van de WPE 2008 en een al even wettelij-
ke geheimhoudingsplicht die geen uitzonderingsmogelijk-
heid biedt. Voor de enkele gevallen waarin die situatie
zich concreet in een enquête toch zou voordoen, lijkt er
bovendien geen probleem als het een geheimhoudings-
plicht betreft van een minister of van een getuige die on-
der de ministeriële verantwoordelijkheid valt, omdat zij
in die gevallen de informatie doorgaans vertrouwelijk
zullen kunnen verstrekken.122 Wat de enkele dan nog
resterende geheimhoudingsplichten betreft, zou een voor

de hand liggende oplossing zijn geweest om in de WPE
2008 voor die gevallen een recht op besloten verhoor te
vestigen en tevens de betrokken wetten op dit punt na te
lopen en hieraan aan te passen.123

Een opvallend punt van verschil tussen de WPE 2008 -en
het burgerlijk en strafprocesrecht - alsmede een groot
aantal daarnaar verwijzende procedures, waaronder die
van het bestuursprocesrecht124 - is het ontbreken van het
familiaal verschoningsrecht. De wet bevat geen evenknie
van het verschoningsrecht voor verwanten van partijen
of verdachten (Rv artikel 165 lid 2 onderdeel a; Sv artikel
217) en evenmin van het verschoningsrecht indien een
verklaring strafrechtelijk bewijs zou verschaffen tegen
degene die haar aflegt of tegen zijn naaste omgeving (Rv
artikel 165 lid 3; Sv artikel 219). Aan het eerstgenoemde
verschoningsrecht kan in een parlementaire enquête strikt
genomen geen behoefte bestaan, omdat er geen sprake is
van 'partijen' of van een 'verdachte' en dus ook niet van
hun verwanten. Daar staat tegenover dat een enquête wel
de vorm kan aannemen van een 'quasi-proces' met (dus)
een of meer 'quasi-verdachten'.125 Maar misschien kan
gewetensnood van getuigen in dat geval afdoende worden
voorkomen door toepassing van de verschoningsgrond
voor de persoonlijke levenssfeer. Er is geen aandacht aan
besteed in de discussies over de nieuwe WPE.
Die aandacht was er wel voor het recht om zichzelf of
naaste verwanten niet bloot te stellen aan het gevaar van
een strafrechtelijke vervolging. De oude WPE kende dit
verschoningsrecht evenmin. Wel bepaalde artikel 24 van
die wet dat getuigenverklaringen niet als bewijs in rechte
konden gelden, noch tegen degene die de verklaring had
afgelegd, noch tegen anderen. Hierop maakte de wet al-
leen een uitzondering voor vervolging wegens meineed
of wegens het omkopen van getuigen. De WPE 2008 be-
vat een overeenkomstige bepaling (artikel 30). Veel
commentatoren achtten de regeling in de oude WPE op
dit punt niet voldoende en een duidelijk teken van het
feit dat de wetgever in 1850 slechts een beperkt enquête-
recht voor ogen had gehad. Boon erkent dat het toeken-
nen van dit verschoningsrecht toekomstige enquêtes
ernstig kan belemmeren, maar meent toch dat de precaire
positie van de getuige in de situaties die het verschonings-
recht bestrijkt, het zwaarst moet wegen. Artikel 24 van
de oude WPE bood in zijn ogen onvoldoende bescher-
ming, omdat een getuigenverklaring, ook als deze niet

118. Dat was bijvoorbeeld het geval in de casus van de uitspraak, genoemd in de vorige noot. In die zaak werd voor het openbare verhoor met
succes een beroep gedaan op de verschoningsgrond die was opgenomen in de voorloper van artikel 22 (artikel 18 van de oude WPE). Dit
beroep zou nu misschien niet meer geslaagd zijn door de gewijzigde redactie.

119.Vgl. Hof Amsterdam 12 augustus 2002, NJ 2003, 305, r.o. 4.34.
120.Vgl. C.A.J.M. Kortmann, Wie van de drie: de algemene wet, de algemene wet of de bijzondere wet? (Preadvies VAR Vereniging voor

Bestuursrecht; VAR-reeks 124), Den Haag 2000.
121.Tenzij hij onvoorwaardelijk geloof hecht aan de mededeling op p. 33 van de MvT dat er van toepassing van artikel 272 Sr uiteraard in zijn

geval geen sprake zal kunnen zijn.
U2.Kamerstukken II 2001/02, 28 362, nr. 2, p. 10-11. Zie ook: H.R.B.M. Kummeling, Relatieve geheimhoudingsplichten, Deventer 1997. Zie

echter ook HR 28 maart 2003, NJ 2004,71 m.nt. Sch. (Staat vs. Mink K.), waarin de Hoge Raad van mening lijkt dat onder omstandigheden
ook zeer vertrouwelijke verstrekking van inlichtingen aan de Kamer ongeoorloofd kan zijn en door de rechter zal kunnen worden verboden.

123.Ik heb de indruk dat een nogal volledig overzicht van de hier in het geding zijnde wetsbepalingen is opgenomen in F.J. Fernhout, Het
verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken, Deventer 2004. Daarin par. 3.5 en 3.7.

124.Zie voor een opsomming: Fernhout (vorige noot), p. 112, nt. 322.
125.Boon 1982, p. 222, waar hij tevens vermeldt dat om die reden in Duitsland discussie bestaat over de vraag of dit verschoningsrecht in

parlementaire enquêtes met vrucht kan worden ingeroepen. Overigens speelde in de enquête Opsporingsmethoden een verklaring van de
zuster van een van de later wegens meineed veroordeelde getuigen een rol. Die verklaring was echter niet afgelegd tegenover de enquête-
commissie, maar tegenover de rijksrecherche. Zie Kamerstukken II1995/96, 24 072, nr. 10-11, p. 121.
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als bewijs mag worden gebruikt, justitie wel op een spoor
kan zetten. Hij bepleitte daarom opneming van het ver-
schoningsrecht in de WPE.126 Dolle is het in zijn mono-
grafie in grote lijnen met Boon eens, zij het dat hij iets
minder ver wil gaan. Hij zoekt de oplossing in het vesti-
gen van een aanspraak op beslotenheid van het verhoor.127

Doorenbos wil juist nog een stap verder gaan en de be-
voegdheid scheppen om strafrechtelijke immuniteit te
garanderen, zoals dat in de Verenigde Staten mogelijk is.
Het verschaffen van een verschoningsrecht acht hij ook
nog acceptabel, waarbij hij erop wijst dat dit recht zowel
in Duitsland als in België in parlementaire enquêtes be-
staat.128 Ook Jurgens is voorstander van de introductie
van dit verschoningsrecht129, evenals Lubberdink130 en
Snijder131.
De initiatiefnemers van het wetsvoorstel hebben zich op
dit punt niet laten overtuigen. Zij menen dat opneming
van een familiaal verschoningsrecht het belang van infor-
matievergaring door de enquêtecommissie ondergeschikt
zou maken aan het strafproces, hetgeen zij ongewenst
vinden.132 Daarnaast wijzen zij op de mogelijkheid van
een besloten verhoor, op de keuze die de enquêtecommis-
sie kan maken om in voorkomende gevallen te berusten
in het zwijgen van een getuige, en op de recente Rijkswet
Onderzoeksraad voor veiligheid, die evenmin een verscho-
ningsrecht biedt aan de getuige die vreest dat hij met zijn
antwoorden zichzelf of zijn naasten bloot zou kunnen
stellen aan strafrechtelijke vervolging. Wat zij daar niet
bij zeggen is, dat artikel 50 lid 2 van die wet, de getuige
in deze situaties wel een aanspraak geeft op een besloten
verhoor en dat de onderzoeksraad alle getuigen daar
vooraf op moet wijzen.
Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel
in de Tweede Kamer bracht minister Nicolaï namens het
kabinet principiële bezwaren naar voren tegen het niet
opnemen van dit verschoningsrecht. Hij wees daarbij op
de niet-waterdichte afscheiding met eventuele strafrech-
telijke procedures. Daarnaast vond hij de grote mate van
openbaarheid een probleem omdat die van getuigen vergt

dat zij meewerken aan hun eigen publieke veroordeling.
Op zijn minst zou de wetgever ervoor kunnen kiezen
om de getuige het recht te geven bepaalde vragen in een
besloten verhoor te beantwoorden.133 Bij de woordvoer-
ders van de meeste kamerfracties vond zijn betoog echter,
blijkens alle interrupties, al gelijk geen enkele weer-
klank.134 Bij de initiatiefnemers evenmin. Zij voerden nog
het risico aan dat enquêtecommissies voor elk antwoord
naar de rechter moeten stappen, en meenden dat het
wetsvoorstel de kwestie daarom terecht aan de wijsheid
van de enquêtecommissie had overgelaten.135 De behan-
deling in de Eerste Kamer liet hoofdzakelijk een herhaling
van zetten zien, zij het dat hier een aantal kamerfracties
het kabinetsstandpunt bleek te delen. Dit was een van de
redenen voor de Eerste Kamer om de motie-Rehwinkel
c.s. aan te nemen. Die motie pleitte er onder andere voor
in de wet 'of anderszins' een nadere regeling op te nemen
van een verschoningsrecht op non-incriminatie.1 6

Wat opvalt in de hierover gevoerde discussies is, dat alle
deelnemers er steeds zonder meer van uit lijken te gaan
dat getuigen die geen beroep op dit verschoningsrecht
kunnen doen, van de weeromstuit de waarheid zullen
spreken. De gewetensnood waartegen het verschonings-
recht hen had kunnen beschermen, zal er misschien eerder
toe leiden dat zij dan maar meineed plegen.137 Of de en-
quêtecommissie dat nu wel of niet ontdekt, de waarheids-
vinding is er natuurlijk juist niet mee gediend. Het valt
daarom te hopen dat de uitweg van het besloten verhoor
in dit soort gevallen inderdaad wordt benut, ook al heeft
de getuige er geen wettelijke aanspraak op en ook al kan
de enquêtecommissie inde gekozen opzet feitelijk weinig
of niets beginnen met hetgeen zij tijdens zo'n verhoor te
weten komt (zie par. 4.4).

4.8. Begin en einde van een enquête
De beslissing tot het instellen van een enquête is een be-
slissing van de kamer. De beslissing om de enquête te
beëindigen eveneens (artikel 2 lid l en artikel 34 WPE
2008). De kamervoorzitter publiceert beide beslissingen

t

126.Boon 1982, p. 222-224.
127.Dölle 1985, p. 159-162.
128.De WPE onder de loep, p. 59-60. Doorenbos lijkt er overigens van uit te gaan dat artikel 6 EVRM rechtstreeks van toepassing is in een

parlementaire enquête, maar daar denken zowel de Hoge Raad als het Europese Hof anders over. Zie HR 8 juli 2003, NJ 2003, 711, m.nt.
Kn. en EHRM 23 maart 2006, nr. 38258/03, RvdW 2006, 824. Zie uitgebreid hierover de conclusie van A-G Machielse bij het arrest van
de Hoge Raad. Hij concludeert daarin dat artikel 6 EVRM alleen aan de orde komt, indien verklaringen die afkomstig zijn uit een parle-
mentaire enquête, in een strafprocedure worden gebruikt, maar dat is iets waar artikel 24 van de oude WPE juist tegen beschermde. In dit
verband achtte hij tevens relevant dat het verhoor geheel of gedeeltelijk in besloten vorm kan worden afgenomen, waarmee kan worden
voorkomen dat een verklaring justitie op een te onderzoeken spoor zou zetten.

129.De WPE onder de loep, p. 85. Jurgens heeft consequent voor dit verschoningsrecht gepleit rnet een verwijzing naar het Amerikaanse Fifth
Amendment. Zie Jurgens 2004 en ook al Erik Jurgens, 'Zijn parlementaire enquêtes taboe?', NJB 1977, p. 26-31.

130.Lubberdink 2003, p. 26-32.
Bl.Snijder 1989, p. 324.
132.MvT, p. 55-56.
133.Daarnaast werd van kabinetszijde een overlegverplichting bepleit in gevallen van-samenloop met strafrechtelijk onderzoek. De zorg van

de regering betrof namelijk ook getuigen die juist erg openhartig zouden zijn in de enquête, en daarmee een eventueel strafrechtelijk of
bestuursrechtelijk onderzoek zouden hinderen in gevallen waarin hun verklaring noodzakelijk zou kunnen zijn om het bewijs rond te
krijgen. Zie hierover ook Y. Buruma, 'Inzake de beladen bouwnijverheid', NJB 2082, p. 701-708; P. Glazener, 'Een klopjacht met teveel
jagers: over de parlementaire enquête en de NMa', NJB 2002, p. 709-710; alsmede de briefwisseling tussen de Enquêtecommissie Bouw-
fraude en de Minister van Justitie, opgenomen in Kamerstukken II2005/06, 30 415, nr. 4.

134.Handelingen II17 oktober 2006, 13, p. 866-868.
135.Handelingen II17 oktober 2006,13, p. 873-874.
136.Kamerstitkken 72007/08, 30 415, J. De motie was mede ondertekend door de kamerleden Dolle, Holdijk en Laurier.
13 7. Illustratief zijn in dit verband de meineedzaken tegen de getuigen Langendoen en Van Vondel na de Enquête Opsporingsmethoden. Zie

voor laatstgenoemde: HR 8 juli 2003, NJ 2003, 711 m.nt. Kn.
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m de Staatscourant. Een enquêtecommissie kan haar be-
voegdheden slechts uitoefenen in de daartussen liggende
periode. Rond begin en einde zijn onderwerpen aan de
orde waarvan enkele hier nog behandeling verdienen. Dat
zijn de samenstelling van de enquêtecommissie, de vraag
hoe de kamer omgaat met minderheidsvoorstellen tot het
houden van een enquête, en de openbaarheid van stukken
na afloop van de enquête.

4.8.1. Samenstelling van de enquêtecommissie
De kamer benoemt de leden van een enquêtecommissie.
Dat zegt althans artikel 3 lid 4 WPE 2008. De Regeling
parlementair en extern onderzoek van de Tweede Kamer
- in het leven geroepen door het aan de nieuwe wet aan-
gepaste Reglement van Orde van de kamer - verwijst
voor de samenstelling van de commissie nog naar artikel
25 van het Reglement van Orde, waarvan het tweede lid
bepaalt dat de kamervoorzitter de leden benoemt.138 De
enquêtecommissie moet ten minste drie leden hebben,
omdat bij het verhoor van getuigen ten minste drie leden
aanwezig moeten zijn (artikel 9 lid 2).139 Verder bepaalt
de wet alleen dat de commissieleden kamerlid moeten
zijn, iets wat de oude wet in het midden liet maar waarvan
algemeen werd aangenomen dat het altijd al zo was.140

De kamer kan bij de instelling gelijk een voorzitter aan-
wijzen. Doet zij dat niet, dan doet de commissie dat zelf
in haar eerste vergadering.141 Het zal dus niet mogelijk
zijn om de voorzitter van een enquêtecommissie-van
buiten het parlement te betrekken, zoals in de literatuur
wel is bepleit, teneinde betere waarborgen te scheppen
voor een onpartijdige en zakelijke benadering.142

4.8.2. Het enquêterecht als minderheidsrecht
Artikel 70 van de Grondwet kent het enquêterecht toe
aan beide kamers en aan de verenigde vergadering. Voor
het instellen van een enquête is dus een meerderheid nodig
in de betrokken kamer. Tot tweemaal toe is geprobeerd
om deze bepaling te wijzigen teneinde het enquêterecht
toe te kennen aan een kamerminderheid en daarmee aan
de oppositie.143 Beide pogingen zijn in de Eerste Kamer
gestrand: de eerste pas in tweede lezing in 1983 en de
tweede al in eerste lezing in 1986. Niets weerhield echter
de Tweede Kamer ervan om in de praktijk met enquête-
voorstellen op dezelfde manier om te gaan als ze sinds
jaar en dag deed met voorstellen tot het houden van inter-
pellaties, die zij bij voldoende ondersteuning nooit op

inhoudelijke gronden afwees. Jurgens wees daar in 1977
al op144 en bij de grondwetswijziging van 1983 deed ook
de regering dat.145 Het feit dat de Tweede Kamer vlak
daarvoor tot tweemaal toe met grote meerderheid het
minderheidsrecht had omarmd, speelde een rol bij de
steun die de fractie van regeringspartij WD gaf aan het
voorstel voor de RSV-enquête.146 Het is goed mogelijk
dat de betrekkelijke hausse aan enquêtes sindsdien mede
het gevolg was van een breed in de Tweede Kamer leven-
de overtuiging dat ook de oppositie aanspraak moet
kunnen maken op dit onderzoeksmiddel. Het lijkt er
sterk op dat deze overtuiging op dit moment in elk geval
niet meer aanwezig is: niet bij de meerderheid van de
Tweede Kamer en evenmin bij de initiatiefnemers van de
WPE 2008. Gelet op de Grondwet hadden zij in hun
wetsvoorstel op dit punt geen enkele keuze, maar geheel
onverplicht delen zij in de memorie van toelichting mee
geen voorstander te zijn van een minderheidsenquête,
'gelet op het grote politieke belang van een parlementaire
enquête en de mogelijke toepassing van machtsmiddelen
tegen burgers'.147 Tijdens de behandeling in de Tweede
Kamer heeft niemand dit bestreden of zelfs maar de pa-
rallel met de praktijk rond het interpellatierecht aange-
haald. In de Eerste Kamer probeerde alleen de D66-fractie
van de initiatiefnemers een wat soepeler stellingname los
te krijgen148, maar vergeefs. De initiatiefnemers wezen in
hun antwoord op de vele andere manieren waarop min-
derheden informatie van de regering boven tafel kunnen
krijgen en op de enquêtepraktijk die heeft laten zien dat
het ook zonder minderheidsrecht wel tot een enquête
kan komen. De WPE 2008 kent het recht om een enquê-
tevoorstel te doen overigens - net als de oude wet - toe
aan 'een of meer leden'. Over een minderheidsvoorstel,
zelfs als het van slechts één lid komt, moet de kamer dus
wel beraadslagen. De kamers kunnen daarvoor in hun
reglementen van orde niet een hoger aantal ondersteuners
eisen.

4.8.3. Openbaarheid na beëindiging van de enquête
De enquêtecommissie legt haar bevindingen vast in een
openbaar rapport dat zij aan de kamer aanbiedt (artikel
33 WPE 2008). Tot de dag waarop dat gebeurt, heeft
niemand recht op inzage in documenten die onder de
commissie berusten. Wie wel inzage krijgt, dient daarover
geheimhouding te bewaren (artikel 35). Een uitzondering
hierop vormen alleen de verslagen van de openbare ver-

138.De Tweede Kamer besliste over de aanpassing van het RvO aan de WPE 2008 pas zo'n twee maanden na inwerkingtreding van de nieuwe
wet. Zie Handelingen H 3 juli 2008, nr. 105, p. 7531, en Kamerstukken II2007/08,31 019, nr. 5 en 6. De Eerste Kamer heeft haar Reglement
van Orde zo te zien nog niet aangepast (stand van zaken medio december 2008). Dat reglement regelt een groot aantal onderwerpen dat
inmiddels — en niet geheel op dezelfde wijze - in de wet geregeld is.

139.De oude wet eiste ditzelfde quorum bij de uitoefening van alle bevoegdheden door de commissie (artikel l lid 5).
HO.Dölle 1985, p. 34.
141.Zie RvO-TK, artikel 26.
142.Pedroli 2002, p. 140-141; J.M. Polak, 'De Wet op de Parlementaire Enquête onder de loep! Verslag van een symposium', NJB 2004, p.

579-580; Jurgens 2004.
143.De desbetreffende Kamerstukken zijn gedrukt onder nummer 14 255 resp. 19 029. Uitgebreid over de eerste poging: Dolle 1985, p. 83-90.

In Duitsland kent men overigens al sinds de Weimar-republiek een dergelijk minderheidsrecht. Zie Kummeling c.s. 2006, p. 10-11.
144.Erik Jurgens, Naschrift bij 'Zijn parlementaire enquêtes taboe?', NJB 1977, p. 31.
145.Kamerstukken 1978/79,14 225 (R 1051), nr. 7, p. 9.
146.Boon 1985, p. 142; Dolle 1985, p. 90.
147.MvT p. 9. Dit argument voert ook Michiels aan (Michiels 1995), die daarnaast een bezwaar acht dat minderheidsenquêtes als politiek

strijdmiddel gebruikt zouden kunnen worden en daarmee dus niet meer op het algemeen belang gericht zouden zijn.
\48.Kamerstukken 12006/07, 30 415, B, p. 10-11.
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horen, die onmiddellijk openbaar worden (artikel 11 lid
2). De dag nadat het rapport is aangeboden, treedt een
openbaarheidsregime in werking, dat onderscheid maakt
tussen kamerleden en anderen. Niet-kamerleden hebben
vanaf dat tijdstip inzage in alle documenten voor zover
de commissie daaraan geen beperkingen heeft gesteld
(artikel 39 lid 1). De verslagen van de besloten verhoren
en van de voorgesprekken krijgen ze niet onder ogen.
Voor het overige regelt artikel 40 welke stukken geheim
moeten of kunnen blijven. De regeling daarvan sluit aan
bij de uitzonderingen en beperkingsgronden van artikel
10 van de Wet openbaarheid van bestuur.149 Alle 150 ka-
merleden krijgen vanaf dezelfde dag toegang tot alle do-
cumenten, ook tot de verslagen van de besloten verhoren
(artikel 38). Alleen voor de verslagen van de vertrouwe-
lijke voorgesprekken is een uitzondering gemaakt: die
krijgt niemand meer te zien.150 Kamerleden moeten ge-
heimhouding bewaren over alles wat zij te weten komen
uit de documenten die niet-kamerleden niet mogen inzien.
In vergelijking met het regime van de oude wet is een en
ander vooral duidelijker geregeld. Inhoudelijk lij kt alleen
veranderd dat voortaan zonder uitzondering alle aan de
enquêtecommissie overgelegde schriftelijke bescheiden
voor alle kamerleden zijn in te zien, iets wat voordien
alleen voor alle verhoorverslagen gold, ook die van de
besloten verhoren. Het oude artikel 18b zoals dat in 1991
in de wet was opgenomen, leek enige ruimte te bieden
om sommige bescheiden niet ter inzage te leggen voor
alle kamerleden.151 De enquêtecommissie Opsporingsme-
thoden had juist bepleit de ruimte hiervoor te vergro-
ten152, maar de initiatiefnemers van het wetsvoorstel wa-
ren van mening dat dit niet strookte met het uitgangspunt
dat de gehele kamer het werk van de enquêtecommissie
moet kunnen controleren. Voorspelbaar gevolg zal zijn
dat men vertrouwelijke stukken - bijvoorbeeld stukken
waar een geheimhoudingsplicht op van toepassing is - in
veel gevallen niet aan de commissie zal 'overleggen' maar
deze slechts ter inzage zal geven of inhoudelijk samenvat-
ten in een voorgesprek.153 Dat maakt het werken voor de
leden van de enquêtecommissies niet gemakkelijker en
het verruimt de informatievoorziening voor de overige
kamerleden evenmin. Afspraken dat aan de commissie
overgelegde geheime stukken na afloop van de enquête
worden geretourneerd en dus niet in het archief worden
opgenomen , lijken mij voortaan niet meer mogelijk.
Een parlementaire enquête naar bijvoorbeeld militaire
operaties of het functioneren van inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten lijkt daarmee praktisch gezien geen reële
mogelijkheid meer.

5. Tot slot

Kan de WPE 2008 weer 150 jaar mee? De kans daarop
lijkt mij niet uitgesloten. Dat zou waarschijnlijk wel op-
nieuw een lange periode van 'sluimering' vergen, maar
die zit er misschien wel in. Ten eerste door de opkomst •
van nieuwe politieke groeperingen met nieuwe politieke
zeden die in een enquête een extra podium zouden kun-
nen vinden. Dat zal zijn invloed hebben op de bereidheid
van de gevestigde partijen om een enquêtevoorstel te
steunen. Ten tweede - en misschien niet geheel los hiervan
- doordat de Tweede Kamer het enquêterecht weer uit-
drukkelijker lijkt te zien als een echt meerderheidsrecht
(niet alleen in formele zin). Dolle verklaart de 'grote
sluimering' van de oude Enquêtewet uit een overeenkom-
stige combinatie van factoren: het samengaan van de belle
époque van het parlementaire stelsel met de aanwezigheid
van radicale leden in de Tweede Kamer en de vrees dat
hun deelname aan een enquête wel eens tot hectische ta-
ferelen zou kunnen leiden.155 Als deze verwachting uit-
komt, dan kan dit betekenen dat de Tweede Kamer wel
eens - meer nog dan nu al het geval is en in weerwil van
de geheel nieuwe WPE 2008 - zijn toevlucht kan gaan
zoeken in de lichtere onderzoeksvormen waarover de
wet niets regelt.
Daar staat tegenover dat de druk om een heuse enquête
te houden zo nu en dan zal aanzwellen in de media en
onder diegenen die bij een enquête naar een bepaald on-
derwerp belang denken te hebben. Dan kan er een mo-
ment komen waarop een kamermeerderheid die druk niet
meer kan weerstaan. Ik verwacht dat de eerstvolgende
enquêtecommissies dan zullen ervaren dat ze klem komen
te zitten tussen de nogal strakke openbaarheidregels van
de WPE 2008, de wens bij hun informanten naar meer
mogelijkheden voor vertrouwelijkheid, zowel van over
te leggen stukken als van (delen van) de te houden gesprek-
ken, en de tijdsklem waarin de commissies, door de
maatschappelijke en mediadruk, hebben te opereren.
Gezien het belang dat in de rechtspraak op verschillende
momenten is gehecht aan het bestaan van de mogelijkheid
van vertrouwelijkheid, is het bovendien nog maar de
vraag hoe ver een enquêtecommissie die geen enkele
vertrouwelijkheid wil bieden, daarmee zal kunnen komen
wanneer getuigen een beroep doen op geheimhoudings-
plichten of verschoningsrechten en zij bereid lijken het
daarvoor op de rechter aan te laten komen. In de praktijk
zal men in die gevallen waarschijnlijk onderhandelen -
net als nu - en zal de rechter er ook onder de WPE 2008
niet vaak aan te pas komen.

149. Wie zich op een verschoningsgrond kan beroepen, maar desalniettemin bereid is om de betrokken informatie in schriftelijke vorm vertrou-
welijk aan de enquêtecommissie te verstrekken, doet er dus goed aan om met het oog op de toekomst ook even naar dit artikel 40 te kijken.

150-Alleen de leden van de enquêtecommissie kunnen daar nog bij zolang ze niet zijn teruggevallen tot de status van gewoon kamerlid, dat
wil zeggen in de doorgaans korte periode tussen de aanbieding van het rapport en de opheffing van de commissie direct nadat het debat
tussen commissie en kamer heeft plaatsgevonden.

151. Al was dat misschien niet de bedoeling van de toenmalige wetgever. Zie Kamerstukken II1986/87,19 816, nr. 3, p. 7.
152.Zie eindrapport van de commissie Opsporingsmethoden, par. 10.14, aanbeveling F. Kamerstukken II1995/96, 24 072, nr. 10-11, p. 476-

477.
153.Van kabinetszijde is hierop tijdens de kamerbehandeling gewezen. De initiatiefnemers verklaarden dit voor lief te nemen. Zie resp. minister

Nicolaï en kamerlid K.G. de Vries; Handelingen II17 oktober 2006, nr. 13, p. 869 en p. 875.
154.Zie bijv. onderdeel 6 van het informatieprotocol tussen de enquêtecommissie Srebrenica en de regering, opgenomen in Appendix B bij

het eindrapport van de commissie. Kamerstukken II2002/03, 28 506, nr. 4.
l SS.Dölle 1985, p. 62-64. Van der Hoeven vroeg zich in 1988 al af of de herleefde belangstelling voor de parlementaire enquête duurzaam zou

zijn; Van der Hoeven 1988, p. 300-304.
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Rest nog de vraag wat er intussen is gebeurd met de mo-
tie-Rehwinkel. De regering heeft de WPE 2008 bekrach-
tigd. Uit de brief waarmee minister Ter Horst dit aan de
Tweede Kamer meedeelde, blijkt dat het kabinet zijn be-
zwaren niet heeft laten varen.156 In verband daarmee
drong de minister namens het kabinet aan op een ruim-
hartige uitvoering van de in de Eerste Kamer aangenomen
motie-Rehwinkel, bij voorkeur door het initiatief te ne-
men tot wijziging van de wet. Dat zou dus de beide on-
derwerpen moeten betreffen die in de motie aan de orde
werden gesteld: het opnemen van een verschoningsrecht
of een recht op besloten verhoor bij dreigende incrimina-
tie van getuigen of van mensen uit hun directe omgeving
en het weer schrappen van de bevoegdheid tot het betre-
den van woningen tegen de wil van de bewoner. Het ka-
binet bood aan hierover met de Tweede Kamer te over-
leggen en het hield daarbij uitdrukkelijk de mogelijkheid
open dat het zelf een wetsvoorstel zou indienen. Inmid-
dels heeft de Tweede Kamer laten weten nu geen initiatie-
ven tot wetswijziging te zullen nemen, maar eerst ervaring
te willen opdoen met de nieuwe wet en op basis daarvan
verder te zien.157 Op het moment waarop dit artikel werd
afgerond (begin december 2008), was de reactie van het
kabinet hierop nog niet bekend.
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