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Zomerserie: bagger
Het ligt op plekken waar het
niet moet liggen en iedereen
wil het liefst zo snel mogelijk
kwijt: bagger. In drie afleve-
ringen besteedt de Staatscou-
rant deze week aandacht aan
de problemen rond het slib.
Vandaag komt als eerste Kees
de Vries van Schuttevaer
namens de binnenvaartsector
aan het woord.
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Hulpmiddelen
Ouderen in een verzorgingste-
huis maken meer gebruik van
hulpmiddelen dan thuiswo-
nende ouderen met vergelijk-
bare beperkingen, zo blijkt uit
een onderzoek. De verwach-
ting was juist dat dit anders-
om zou zijn.
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Het Noorden
Staatssecretaris Van Gennip
(EZ) wil de steun aan het
Noorden stopzetten. In de dis-
cussies over de voors en
tegens wordt één argument
over het hoofd gezien: de
unieke bestuurlijke samenwer-
king die in het Noorden dank-
zij de steun tot stand is
gebracht. 
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Ministers: Rijk moet zich minder
door incidenten laten leiden
Van onze redacteur
  – De nationale
overheid moet zich minder
laten leiden door incidenten
en niet in een controlekramp
schieten als er lokaal iets mis
gaat. Dat schrijven de minis-
ters Remkes van Binnenland-
se Zaken en De Graaf voor
Bestuurlijke Vernieuwing in
een discussiestuk over inter-
bestuurlijke verhoudingen.

Het Rijk zou zich niet moeten be-
moeien met zaken die gemeenten,
provincies en Europa beter kunnen.
De decentrale beleidsvrijheid zou
daarom moeten worden verruimd en
de bemoeienis van de rijksoverheid
met decentrale overheden juist ver-
minderd. 
De beleidsverkennende notitie Ieder
zijn rol vormt het uitgangspunt voor
een overleg tussen het kabinet, het
Interprovinciaal overleg (IPO) en de
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) dat voor eind deze
maand staat gepland. De verhoudin-
gen tussen de verschillende overhe-
den staan momenteel onder druk,
onder meer door het kabinetsplan
om het gebruikersdeel van de onroe-
rendzaakbelasting (ozb) af te scha-
ffen. Veel gemeenten vrezen te ver-
worden tot een uitvoeringskantoor
van het Rijk. ‘Zij zien onvoldoende
mogelijkheden om aan de verwach-
tingen van hun inwoners te voldoen,’
erkent ook de notitie van Remkes en
De Graaf. Provincies zijn bovendien
zoekende naar hun rol binnen het
openbaar bestuur. 
Het kabinet vindt dat gemeenten alle

ruimte moeten krijgen om eigen be-
leid te ontwikkelen en rijksbeleid aan
te passen aan lokale behoeften. ‘Wat
decentraal kan, moet decentraal,’
luidt het motto van het kabinet. De
bewindslieden zien voor provincies
vooral een rol als intermediair weg-
gelegd. Het tussenbestuur heeft een
coördinerende, controlerende en ar-
bitraire functie, aldus het discussie-
stuk. 

Wanneer het Rijk een toezichtfunctie
heeft ten aanzien van lagere overhe-
den, dan dient het te sturen op resul-
taten en niet op de wijze waarop die
resultaten worden behaald, ofwel de
processen. Bovendien moet de zoge-
naamde ‘dubbele sturing’ worden
voorkomen, waarbij lokale bestuur-
ders rekening moeten houden met
zowel prestatieafspraken als proces-
voorschriften.

Het is verder niet aan de rijksover-
heid om verantwoording af te leggen
over decentrale prestaties. ‘Ministers
moeten tegen de Tweede Kamer dur-
ven zeggen: “Daar ga ik niet over,
daar moet de gemeenteraad het lo-
kale bestuur op aanspreken.” Zolang
dat niet systematisch gebeurt, zal de
neiging bestaan nieuwe protocollen
in te voeren en nieuwe regels te creë-
ren,’ aldus de notitie. 

Het strand in Delfzijl is voorlopig verboden terrein sinds daar vorige week twee granaten zijn gevonden. Zonnen
kan nu slechts op een grasveld in de buurt. De containers op de achtergrond beschermen panden in de omgeving,
terwijl het zand wordt doorzocht op nog meer explosieven. Foto: WFA/Dennis Beek

Pleidooi voor meldingsplicht
bij aanschaf slang en krokodil
Van onze redacteur
 ⁄ – Heel wat Nederlanders houden exotische
dieren als slangen, vogelspinnen en krokodillen. Het ontbreekt
echter aan regelgeving hoe deze soorten bij particulieren thuis
gehuisvest en verzorgd dienen te worden.

Volgens de experts in het veld is het
hoog tijd voor discussie. Terwijl die-
rentuinen en opvangcentra zich moe-
ten houden aan het Europese Die-
rentuinbesluit dat eisen stelt aan de
huisvesting en verzorging van dieren,
zijn er voor particulieren nauwelijks
regels. In artikel 425 uit het Wetboek
van Strafrecht staat alleen dat ‘hij die
geen voldoende zorg draagt voor het
onschadelijk houden van een onder
zijn hoede staand gevaarlijk dier’ in
overtreding is en een geldboete of
maximaal zes maanden hechtenis ris-
keert.
Eigenaren van potentieel gevaarlijke
dieren dienen op grond van dat wets-
artikel voor een veilig verblijf te zor-
gen. Hoe dat er precies uit moet zien
wordt echter nergens omschreven.
W. Getreuer van reptielenzoo Serpo
in Delft pleit voor een ‘dierenbijslui-
ter’. Wie een exotisch dier koopt,
moet standaard geïnformeerd wor-
den over de aard van het beestje, de
eventuele giftigheid, de leeftijd en de
omvang die hij kan bereiken, wat hij
kost in het onderhoud en hoe het
verblijf eruit dient te zien.
Getreuer vindt daarnaast dat het

houden van gevaarlijke dieren aan
een vergunningenstelsel gebonden
dient te zijn. Alleen mensen met er-
varing of leden van een club zouden
voor een vergunning in aanmerking
moeten komen. A. Bom van reptie-
len- en amfibieënopvang Iguana in
Vlissingen pleit voor een registratie-
systeem, zodat duidelijk wordt op
welke adressen dieren zitten en bij
ontsnappingen de eigenaar makkelij-
ker te achterhalen is. De registratie
moet er ook toe leiden dat vaker bij
mensen thuis gecontroleerd wordt.
Het houden van gifslangen moet vol-
gens Bom – Getreuer is het op dit
punt niet met hem eens – worden
verboden omdat die naar zijn me-
ning niet verantwoord door particu-
lieren gehouden kunnen worden.
Ook de Dierenbescherming is die
mening toegedaan. ‘De verkoper
stelt totaal geen eisen, iedereen mag
gifslangen en dodelijke schorpioenen
kopen als hij dat wil, en de buren we-
ten van niets,’ verbaast W. Luiijf van
de Dierenbescherming zich.

Zie het artikel op pagina 5.

NMA wijzigt handhaving:
einde aan ontheffingssysteem
Van onze redacteur
  – Het aanvragen van ontheffingen van de Mededin-
gingswet is door het ingaan van een wijziging van die wet met
ingang van deze week niet meer mogelijk.

Ontheffingen die de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) in
het verleden verleend heeft, blijven
nog vijf jaar bestaan. Lopende ont-
heffingsverzoeken en bezwaarproce-
dures worden niet verder behandeld. 
Op 1 augustus trad de wijziging van
de Mededingingswet in werking die
beoogt de toepassing van de mede-
dingingsregels effectiever te maken.
In feite is er aan de inhoud van de
mededingingsregels niets veranderd,
maar is vooral de wijze van handha-
ving aangepast. Naast het verdwij-
nen van de mogelijkheden voor ont-
heffingen voor concurrentiebeper-
kende afspraken is ook de boete per
overtreding voor het niet meewerken
aan een onderzoek van de NMa ver-
hoogd naar maximaal € 450.000 of
één procent van de jaaromzet. De
NMa zal samen met andere Euro-
pese mededingingsautoriteiten de
overtredingen met grensoverschrij-
dende effecten aanpakken en zal
daartoe samenwerken in het Euro-
pese Competitie Netwerk. 
De Wetswijziging is een gevolg van de
modernisering van het Europese me-
dedingingsrecht die op 1 mei 2004 is
ingegaan. In plaats van de ontheffin-

gen komt er een systeem van wette-
lijke uitzonderingen. De oplossing
voor de vaste boekenprijs is hier een
voorbeeld van. De ontheffing voor de
prijsafspraken voor boeken kon door
de nieuwe Europese regels niet meer
verlengd worden. Een wettelijke rege-
ling onttrekt de prijsafspraken nu aan
het privaatrechtelijke domein waar-
door de regels niet meer gelden. 
De Europese regels waren op 8 juni
onderwerp van een debat in de
Tweede Kamer. Kamerleden toon-
den zich ongerust over de gevolgen
van de wetgeving voor het mkb. In
het nieuwe systeem moeten onderne-
mingen zelf beoordelen of hun werk-
wijze in strijd is met de wet. Kleine
bedrijven zouden geen dure juridi-
sche adviseur kunnen betalen om dit
te controleren, vreesden de Kamerle-
den. De NMa zou, naast haar con-
trolerende taken, deze bedrijven
moeten adviseren.
De minister wees erop dat het Euro-
pese mededingingsbeleid al ruim
veertig jaar bestaat en een uitge-
breide jurisprudentie kent. Het mkb
kan nu niet meer verbaasd zijn dat er
een mededingingswetgeving bestaat,
meende hij.


