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Aan de raadvandegemeente Zuidpias
Toelichting
DeWet dualisering gemeentebestuur heeft uw raad in hetverleden een aantal instrumenten gegeven
waardoor uwcontrolerende rol isverstrekt. Tedenken valtaan de reeds door uvastgestelde financiële
verordeningen ingevolge de artikelen 212,213vandeGemeentewet, maar ook de nogdoor uvastte
stellen verordening op de rekenkamercommissie. Sluitstuk van de utendienste staande
controlemiddelen isde nuvoorliggende verordening voor de onderzoekscommissie.
Beslispunten
Deverordening voor deonderzoekscommissie 2010vasttestellen; e.e.a. overeenkomstig het
bijgevoegde besluit.
Korte inhoud van het voorstel
Aanleiding/argumenten
Zoals gezegd,deaanleiding voor de nuvoorliggende verordening isdeWet dualisering
gemeentebestuur. Deze aanpassingswet heeft in2002 indeGemeentewet artikel 155aopgenomen.
artikel introduceert een rechtvan enquête op gemeentelijk nivo. De bedoeling daarvan isom de
controlerende functie van de raad teversterken.
Situatie vóórdefusie
Moordrecht:
Deraadvan Moordrecht heeft in hetverleden geenverordening voor de onderzoekscommissie
vastgesteld.
Nieuwerkerk aanden IJssel
De raad van Nieuwerkerk aan den IJssel heeft in2003wel eenverordening vastgesteld.
Zevenhuizen-Moerkapelle
De raad vanZevenhuizen-Moerkapelle heeft in hetverleden geen verordening.

Dit

gemeente

Zuidpias
Beoogd effect
Opdit moment heeft uals raad een aantal mogelijkheden om uwcontolerende taak uittevoeren.Te
weten, hetvragenhalfuur bijde raadsvergadering, de rondvraag bijde raadscommissies, maar ook de
eerder genoemde intestellen rekenkamer(functie) enfinanciële verordeningen.
Het beoogde effect isom,indien enig ander middel geeneffect heeft om uwcontrolerende taak naar
behoren uittevoeren, udesgewenst gebruik kunt maken van uw recht omeenonderzoek naar een
bepaald onderwerp inte stellen, leder lidvan uw raad kan,aldan niet metandere leden,een voorstel
tot het houden van eenonderzoek doen. Uw raadzaldaartoevervolgens kunnen besluiten. Het object
van hetonderzoek omvat hetdoor hetcollegeofdoordeburgemeester alszelfstandig ambt gevoerde
bestuur. Het heeft betrekking opzowel het handelen,alswel niet-handelen.

Wettelijk kader

Uw bevoegdheid tot hetvaststellen van deze verordening isvastgelegd inartikel 155aiid 8van de
Gemeentewet.

Beleidskader

Het beleidskader isvastgelegd inde bijgevoegde verordening.
Hetgaat hier omeen kaderverordening. Dit betekent datdeze verordening regels stelt met betrekking
totde instelling van een onderzoekscommissie. Peronderzoek dientde raadeen instellingsbesluit te
nemen voor dedan intestellen onderzoekscommissie. Tevens dient in het instellingsbesluit de omvang
van het budgetteworden aangegeven dat de onderzoekscommissie bijde uitvoering van haar
onderzoek kan besteden.
Kortheidshalve wordtverwezen naar detekstvan de nuvoorliggende verordening.
Financiën
Op dit moment isniet inte schatten ofenwanneer erdoor uw raad eenonderzoek zal worden
gehouden. Peronderzoek zult umoeten bepalen overwelk budget deonderzoekscommissie kan
beschikken om haarwerk goedte kunnen doen. Debeschikbare middelen zullen binnen de begroting
moetenworden gevonden (bijvoorbeeld post onvoorzien).Voorgesteld wordt om inhet
samenstellingsproces van de begroting 2012teevalueren oferstructurele middelen inde begroting
moetenwordenopgenomen.
Communicatie
Deverordening zalopdegebruikelijke wijzeworden gepubliceerd.

Hoogachtend,
Namens hetpresidium,

P. vanVugt,

K.J.G. Kats,

Griffier

Voorzitter
-2-

gemeente

=| Zuidpias

Raadsbesluit
registratienummer R10.000148

De raadvan degemeente Zuidpias;
gelezen hetvoorstel van het presidium d.d. 17/11/2010;
gehoord hetadvies van de Commissie vande Commissievergadering BFB;
gelet opdeartikelen 155atot en met 155fvan deGemeentewet, en gelet opde bepalingen van de
Algemene wet bestuursrecht;
besluit:
vasttestellen devolgende verordening:
Verordening op hetonderzoeksrecht van de raad2010
Artikel 1

Begripsbepalingen

Indeze verordening wordt verstaan onder:
a.
onderzoek: eenonderzoek als bedoeld inartikel 155a, eerste lid,vande Gemeentewet;
b.
onderzoekscommissie: een commissie als bedoeld
Artikel 2
Instellen van hetonderzoek/onderzoekscommissie
1.
Opvoorstel vanéén of meervanzijn leden kan de raad besluiten een onderzoek intestellen.
2.
Indeeerstvolgende raadsvergadering nadit besluitstelt de raad een onderzoekscommissie in
vantenminste drie leden.
3.
De raadwijst eengenoegzaam aantal plaatsvervangende ledenaan.
4.
Bijde instelling van deonderzoekscommissie steltde raad nadere regelsvast met betrekking
tot de rapportage vande onderzoekscommissie aan de raad.
Artikel 3
Voorzitter/plaatsvervangend voorzitter
1.
De leden van de onderzoekscommissie kiezen uit hun midden eenvoorzitter eneen
plaatsvervangend voorzitter
2.
Devoorzitter isbelast met:
a. het leiden van de beraadslaging enzitting;
b. het handhaven vandeorde;
c. hetdoen naleven van bijof krachtens deze verordening gestelde regels
d. Bijde instellingvan deonderzoekscommissie stelt de raad nadere regelsvast met betrekking
tot de rapportage van deonderzoekscommissie aan de raad.
Artikel 4
Beëindiging van het lidmaatschap
1.
Het lidmaatschap vande onderzoekscommissie eindigt indien:
a.de raad besluittot opheffing van de onderzoekscommissie;
b.een lidophoudt lidtezijn van de raad;
c. deonderzoekscommissie besluit een lidvanzijn commissie tehoren;
d. een lid ontslag neemt.
2.
Een lidvan deonderzoekscommissie kanopelk moment ontslag nemen. Hiervan brengt hijde
raadendevoorzitter vande onderzoekscommissie zospoedig mogelijk opde hoogte.
3.
Inopenstaande vacatures wordt zospoedig mogelijkvoorzien.
4.
Deleden 1tot en met3zijn vanovereenkomstige toepassing op de plaatsvervangende leden.
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Artikel 5
Bevoegdheden van de onderzoekscommissie
1.
Deonderzoekscommissie besluit alvorens heteerste getuigenverhoor plaats vindtof getuigen
verhoordworden na hetafleggen van de eed of belofte.
2.
Deonderzoekscommissie kan buiten de inartikel 155b, eerste lid,van de Gemeentewet
genoemde personentevens anderenverzoeken om medewerking aan het onderzoek te
verrichten.
3.
Deonderzoekscommissie kan besluiten derden inte schakelen voor het uitvoeren van
opdrachten diezij in hetkadervande onderzoeksopdracht ende uitoefening van haartaak
nodig acht.
4.
Deonderzoekscommissie kan in het belang van hetonderzoek inbeslotenheid meteen ieder
informatieve gesprekken voeren,welke alszodanig geenonderdeel van het onderzoek
uitmaken.
5.
Deonderzoekscommissie kande bovengenoemde bevoegdheden uitsluitend uitoefenen indien
tenminste drie van haar ledenaanwezig zijn.
6.
Deonderzoekscommissie besluit met meerderheid vanstemmen.
7.
Deverordening opde raadscommissies is nietvantoepassing.
Artikel 6
Ambtelijke bijstand
1.
Deraad benoemt ter ondersteuning vande onderzoekscommissie een commissiegriffier
2.
Decommissiegriffier isbij iederezitting aanwezig.
3.
Bijzijnverhindering ofafwezigheid wordtzijn plaats ingenomen door een daartoe door de raad
aangewezen vervanger.
4.
Deverordening ambtelijke bijstand isniet vantoepassing.
Artikel 7
Zittingen
1.
Devoorzitter vandecommissie bepaalt plaats entijdstipvan dezitting en brengt dieter
openbare kennis.
2.
Devoorzitter roept de ledenvan deonderzoekscommissie, getuigen en deskundigen ten
minste tweeweken voor dezittingop.
3.
Binnen driewerkdagen naverzending van deoproep kunnen degetuigen en deskundigen
onder opgaafvan redenen devoorzitter verzoeken hettijdstipvan dezitting te wijzigen
4.
Debeslissing van devoorzitter op ditverzoek wordt uiterlijk éénweek voor hettijdstip vande
zitting aande betrokken getuige of deskundige medegedeeld.
Artikel 8
Toehoorders ende pers
1.
Detoehoorders envertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op devoor hen
bestemde plaatsen openbare zittingen bijwonen.
2.
Hetgeven vantekenen vangoed-ofafkeuring of hetopanderewijze verstoren vandeorde is
verboden.
3.
Devoorzitter is bevoegd,toehoorders die op enigerleiwijze deorde van de vergadering
verstoren,te doenvertrekken.
Artikel 9
Geluid-en beeldregistraties
Degenen dietijdens dezitting geluid-danwel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling
aan devoorzitter en gedragen zich naarzijn aanwijzingen.
Artikel 10
Verslaglegging zitting
1.
Decommissiegriffier draagtzorgvoordeverslalegging vandezitting.
2.
Hetverslagvermeldt de namenvandeaanwezigen en hun hoedanigheid voorzover van
belang.
3.
Hetverslag houdt eenzakelijke vermelding invanwat over enweer isgezegd enwatverder ter
zitting isvoorgevallen.
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5.

Hetverslag verwijst naar deopdezitting overgelegde bescheiden,die aan hetverslag kunnen
worden gehecht.
Hetverslag wordt ondertekent door devoorzitter en de commissiegriffier.

Artikeln
Beraadslagingen
1.
Deonderzoekscommissie beraadslaagt indien een lid dat nodig acht.
2.
Deonderzoekscommissie beraadslaagt achter gesloten deuren.
Artikel 12
Afronding onderzoek
Naafronding van hetonderzoek door deonderzoekscommissie worden haar bevindingen voorgelegd
aan de raad.

Artikel 13
Budgetvan de commissie
1.
Inhet instellingsbesluit geeft de raad deomvang van het budget aan,datde
onderzoekscommissie bijde uitvoering van haaronderzoek kan besteden.
2.
Ten laste van het invoorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebrachtvan:
a.
de kosten van externe deskundigen die eventueel door de onderzoekscommissie
worden ingeschakeld;
b.
de kosten van vervanging van de medewerkers, genoemd inartikel4,eerstelid;
c.
overige uitgaven diede onderzoekscommissie nodig oordeelt voor de uitvoering van
haar taak.
3.
Deonderzoekscommissie isvoor de besteding van het budget verantwoording verschuldigd
aan degemeenteraad.
Artikel 14
Inwerkingtreding
Dezeverordening treedt inwerking de dag na publicatie.

Artikel 15

Citeertitel

Dezeverordening wordt aangehaald als:Verordening op hetonderzoeksrecht van de raad 2010.

Aldus besloten inde openbare vergadering van 14december 2010
De naadvoornpemd,
'griffier,

P.vajjVugt

Toelichting opverordening op hetonderzoeksrecht van de raad
Algemene toelichting
Hetonderzoeksrecht vande raad is uitvoerig geregeld indeartikelen 155atot en met 155fvan de
Gemeentewet. Dezeverordening, die in nauwe samenhang met deartikelen uitde Gemeentewet
dientteworden gelezen, bevat nadere regels met betrekking totditonderzoeksrecht. Het
onderzoeksrecht iseenexclusief rechtvan de raad dat ingevolge artikel 156,tweede lid,van de
Gemeentewet niet overdraagbaar is.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
Begripsbepalingen
Ditartikel spreektvoor zich.
Artikel2
Instellen van het onderzoek
Ter verduidelijking wordt hier nogmaals aangegeven datop voorstel van ledenvan de raad, bij
raadsbesluit, eenonderzoek kanworden ingesteld naar hetdoor hetcollege ofde burgemeester
gevoerde bestuur. Met betrekking totvoorstellen ishet bepaalde omtrent het initiatiefvoorstel in artikel
36 Reglementvan ordevantoepassing.
Indien de raadtot een onderzoek besloten heeft, dient inde eerstvolgende raadsvergadering besloten
teworden omtrent hetaantal leden dat indeonderzoekscommissie plaats zal nemen enwelke leden
datzijn (samenstelling).
DeGemeentewet bepaalt hieromtrent inartikel 155a, derde envierde lid,dat de
onderzoekscommissie uitten minste drie (raads-)leden bestaat en dat de raad bijde samenstelling
zorgdraagt voor eenevenwichtige vertegenwoordiging van de inde raad vertegenwoordigde
groeperingen. Omdat hetdenkbaar isdat hieromtrent nader overleg tussen raadsfracties nodig is,is
dit besluitmomentverschoven naarde eerstvolgende raadsvergadering na het besluittot het instellen
van eenonderzoek. Omdatdeonderzoekscommissie ingevolge artikel 6vandeze modelverordening
besluit met meerderheid vanstemmen verdient hetaanbeveling om eenoneven aantal leden te
benoemen. Opdezewijze kan hetstaken vanstemmenworden voorkomen.
Hetderde lidvoorziet inde benoeming van plaatsvervangende leden. Hetaantal plaatsvervangende
leden isafhankelijk vande omvang van deonderzoekscommissie. Omdat de uitoefening van
bevoegdheden van deonderzoekscommissie gekoppeld isaan deaanwezigheid vantenminste drie
leden kan benoeming van plaatsvervangende leden bijeenomvangrijke commissie achterwege
blijven.
Hetvierde lid bepaalt dater bijde instelling van deonderzoekscommissie wordt bepaald hoe en op
welk moment deze commissie aan de raad rapporteert. Voorstelbaar zouzijn dat hier bepaald wordt
datde voorzitter inelke raadsvergadering een kortverslag doet omtrent deverordeningen.
Artikel 3
Voorzitter/plaatsvervangend voorzitter
Indeze modelverordening iservoor gekozen dat de onderzoekscommissie haarvoorzitter en
plaatsvervangend voorzitter benoemt. Hetstaat de raadechter vrijom te bepalen datde raaddeze 'uit
zijn midden' benoemt. Devoorzitter maakt tevens deel uitvan deonderzoekscommissie en is derhalve
niet slechts (technisch) voorzitter.
Artikel4
Beëindiging van het lidmaatschap
Inartikel 155a,zesde lid,vande Gemeentewet isbepaald dat de bevoegdheden en werkzaamheden
van een onderzoekscommissie nietworden geschorst door hetaftreden vande raad. Nude
onderzoekscommissie slechts mag bestaan uit ledenvande raad brengtdat metzich meedat bij het
aantreden van een nieuwe raaddesamenstelling van deonderzoekscommissie welzal moeten

worden aangepast. Indien een individueel lidvan deonderzoekscommissie ophoudt lidtezijnvan de
raadeindigt derhalve tevenszijn lidmaatschap vaneerder genoemde commissie.
Voorts eindigt een lidmaatschap uiteraard bijopheffing vandeonderzoekscommissie en bij het nemen
van ontslag. De raad kantevens, indien ditwenselijkwordt geacht, de onderzoekscommissie
tussentijds opheffen.
Daarnaast eindigt het lidmaatschap indien de onderzoekscommissie besluit eenvan haar ledente
horen.Artikel 155c,tweede lid,van de Gemeentewet bepaalt namelijk dateen getuige of deskundige
die door deonderzoekscommissie wordt gehoord, niettevens lid isvan de onderzoekscommissie.
Het bepaalde is uiteraard tevens vantoepassing op de plaatsvervangende leden.
Artikel 5
Bevoegdheden vande onderzoekscommissie
Deonderzoekscommissie heeftop basis van de bepalingen uitde Gemeentewet reeds een aantal
bevoegdheden. Zo bepaalt artikel 155c,vijfde lid,van de Gemeentewet datde onderzoekscommissie
kan besluiten datgetuigen uitsluitendworden verhoord na hetafleggen van een eed of belofte. Omdat
hettengevolge hiervan niet mogelijk isom de enegetuigewel en deandere nietonder edetehoren,
is indit artikel 5, eerste lid,van deze verordening bepaald dat de onderzoekscommissie hieromtrent
een besluit neemt alvorens deeerste getuige ofdeskundige gehoord is.
Artikel 155b,eerste lid,Gemeentewet, bepaalt degroep van personen dieverplicht zijn meetewerken
aan een onderzoek enjegens wie dwangmiddelen kunnenworden ingezet. Dit laatonverlet de
mogelijkheid om personen buiten dezegroep te horen,zij hetopvrijwillige basis. Deze personen zijn
nietverplicht om eenverklaring onder ede afte leggen. Indien eenonderzoekscommissie derhalve
bepaald heeft datalle getuigen en deskundigen onder edegehoord worden,zijn deze personen
hiervan uitgezonderd.
Naast het horen opvrijwillige basis kan eenonderzoekscommissie ook informele (informatieve)
gesprekken voeren metgetuigen endeskundigen, bijvoorbeeld omvasttestellen of horenterzitting
nuttig is.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid,om bijvoorbeeld bij gebrek aan deskundigheid, opdrachten uitte
besteden aan derden. Ingevolge artikel 155fGemeentewet dient hetcollege de door de raad
geraamde kosten voor een onderzoek ineen bepaaldjaar opte nemen inde ontwerpbegroting.
Voorstelbaar isdat hiertevens een postwordt opgenomen met betrekking totdeze (mogelijke)
inschakeling van externen.Tot hetaangaan van eventuele overeenkomsten met derden ter
ondersteuning van deonderzoekscommissie moet hetcollege beslissen.
Deonderzoekscommissie kan ingevolge artikel 155a,vijfde lid,Gemeentewet, de haar bijdiewet
verleende bevoegdheden uitsluitend uitoefenen indien tenminste vandrie van haar leden aanwezig
zijn. Met betrekking totde bevoegdheden dieop basis van deze verordening bestaan, isgekozen voor
hetzelfde regime. Erkan uiteraard bepaaldworden datalle ofenkele van de bevoegdheden kunnen
worden uitgeoefend bijde aanwezigheid vaneen kleiner aantal leden. Uit praktische overwegingen
zou er bijvoorbeeld voor gekozen kunnen worden om hetvoeren van informatieve gesprekken ook
door individuele leden mogelijk te maken. Daarnaastzegt hetzesde liddat de onderzoekscommissie
beslist meteen meerderheid van stemmen.Omdeze redenwordt ook aanbevolen eenoneven aantal
ledentebenoemen.
Deverordening op de raadscommissie ishier buitentoepassing verklaard, omdat hierinzaken en
bevoegdheden geregeldworden die bij hetonderzoek niettoepasbaar danwel onwenselijk zijn.
Hierbij valttedenken aan zaken alsspreekrecht voor burgers,enz.
Artikel 6
Ambtelijke bijstand
Artikel 155a,achtste lid,van deGemeentewet, bepaalt dat de raad, alvorens tot een onderzoek
beslotenwordt, bijverordening nadere regels stelt met betrekking totdeze onderzoeken. Hierin dienen
in iedergeval regels opgenomen teworden overdewijzewaarop ambtelijke bijstandwordt verleend
aan de onderzoekscommissie.

Artikel 6van deze verordening voorziet inde benoeming van eencommissiegriffier, waarmee
aangesloten wordt bijde modelverordening ambtelijke bijstand.Vooreen nadere toelichting bij dit
artikelwordt naar dezeverordening en bijgaande toelichting verwezen.
Hetstaatde raad uiteraard vrijom indeze verordening te bepalen datambtelijke bijstand binnen of
buiten de raadsgriffie gezocht dientteworden. Het isvoorstelbaar datdaartoe tijdelijke krachten van
buiten worden ingehuurd ofdatdirecteen beroepwordt gedaan op hetambtelijke apparaat.
Artikel 7
Zitting
Artikel 155d, eerste lid,van de Gemeentewet voorziet indeschriftelijke oproeping van getuigen en
deskundigen die terzitting dienen teverschijnen. Dezezitting dientteworden onderscheiden vande
beraadslaging van deonderzoekscommissie, die ingevolge artikel 11vandeverordening achter
gesloten deuren plaatsheeft. Opdezitting vinden deverhoren van degetuigen en deskundigen plaats
exartikel 155c, zesde lid,vandeGemeentewet enzijn in beginsel openbaar. De
onderzoekscommissie kan ingevolge artikel 155c, zevende lid,vande Gemeentewet om gewichtige
redenen echter besluiten dateenverhoor of een gedeelte ervan niet inhetopenbaar plaatsvindt. De
leden bewaren geheimhouding over hetgeen hen tijdens een besloten zitting ter kennis komt. De
redenen om besloten tevergaderen zijn hierbij anders dan die genoemd inartikel 86,eerste lid,van
de Gemeentewet. Inartikel 86,eerste lid,wordt immers gesproken over belangen als bedoeld in
artikel 10Wet openbaarheid van bestuur. Dat is bij besloten vergaderingen in het kadervan het
onderzoeksrecht nietvan belang.Slechts van belang iserof naar hetoordeel van de
onderzoekscommissie sprake isvan 'gewichtige redenen'. Het bepaalde inartikel 86,eerste lid,is
derhalve opde onderzoekscommissie nietvantoepassing.
Artikel 8
Toehoorders ende pers
Artikel 26,eerste entweede lid,van de Gemeentewet regelen dat devoorzitter van de raad
toehoorders die de ordeverstoren, kandoen vertrekken en bijvolharding in hun gedrag de toezegging
kanontzeggen.Voor de onderzoekscommissie ontbreekt eendergelijke bepaling inde Gemeentewet,
hetderde lidvoorziet hierin.
Artikel 9
Geluid-en beeldregistraties
Aangezien dezittingen van een onderzoekscommissie in principe openbaar zijn, kunnen radio-entvstationsgeluids- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet hetgeval als heteen besloten zitting
betreft. Devoorzitter kanaanwijzingen geven met betrekking tot bijvoorbeeld plaats enopstelling.
Artikel 10
Verslaglegging zitting
Hetverdient aanbeveling om tijdens deverhoren een geluidsband meete laten draaien of op andere
wijze hetgezegde exact vastte leggen.Op dezewijze ontstaat achteraf nooitdiscussie over hetgeen
wel of nietgezegd is.
Artikeln
Beraadslaging
Beraadslaging vindt plaats achter gesloten deuren,omdat de inhoud van een beraadslaging zich
mogelijk nietvoor openbaarheid leent. Het is namelijk zeerwel denkbaar dater beraadslaagd wordt
omtrent ondervragingsmethoden, tactieken en dergelijke,welke in het belang van hetonderzoek niet
naar buiten mogen worden gebracht. Daarnaast moet ervrijgesproken kunnen worden over personen
en hetgeen door hen naar voren isgebracht.
De raad kan op basisvan artikel2,derde lid,van deze verordening, nadere regels stellen omtrent
deze beraadslagingen inverband metde rapportage naar de raad.
Artikel 12
Afronding onderzoek
Indien deonderzoekscommissie haarwerkzaamheden heeft afgerond, legtzij haar bevindingen voor
aan de raad. Devorm waarin ditgeschiedt, wordt hier niet nader bepaald en isaan de raad in het
kadervande nadere regels alsgenoemd inartikel2, derde lidvan deze verordening. Hierbij zijn

verschillende vormen mogelijk, variërend van een rapport tot eenvoorstel aande raad. Devraag luidt
hierbij wat de raadonder bevindingen wenst teverstaan. Isdit slechts eenfeitenrelaas van de
onderzoekscommissie waarover de raadzich een oordeel vorm ofdient erdoor decommissie ookzelf
een oordeel gevormd teworden alvorens de raadzich ererover buigt.
Artikel 13
Inwerkingtreding
Deonderliggende verordening bevat geen algemeen verbindende voorschriften. Deverplichting voor
bepaalde categorieën personen om medewerking teverlenen aan een door de raad inte stellen
onderzoek vloeit immers nietvoort uitdeverordening, maar rechtstreeks uitdewet. De verordening
kanderhalve opeen door de raadte bepalen datum inwerking treden en isniet referendabel
ingevolge deTijdelijke referendumwet.
Artikel 14
Citeertitel
Dezeverordening kanworden aangehaald als:Verordening op hetonderzoeksrecht vande raad.

