
3de vergaderïng Dinsdag 25 oktober 1994

Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Tjeenk Willink

Tegenwoordig zijn 64 leden, te
weten:

Baarda, Baarveld-Schlaman,
Barendregt, Van den Berg, De Boer,
Bolding, Boorsma, Van Boven, Braks,
Van den Broek-Laman Trip, Coene–
mans, Van Dijk, Ermen, Eversdijk,
Fleers, Van Gennip, Van Gijzen,
Ginjaar, Glasz, Van Graafeiland,
Heijmans, Hilarides, Hoefnagels,
Holdijk, Huberts-Fokkelman,
Jaarsma-Buijserd, Kassies, Korthals
Altes, Van Kuilenburg-Lodder, Kuiper,
Van Leeuwen, Van Leeuwen-Schut,
Luteijn, Mastik-Sonneveldt, Van der
Meer, Mertens, Van der Meulen,
Michiels van Kessenich-Hoogendam,
Van Muijen, Pit, Pitstra, Postma,
Pröpper, Redemeijer, Rongen, De
Savornin Lohman, Schinck,
Schuurman, Schuyer, Staal,
Steenkamp, Talsma, Tiesinga–
Autsema, Tjeenk Willink, Tuinstra,
Van Veldhuizen, Veling, Verbeek,
Vermaat, Vis, Vrisekoop, Wagema–
kers, Van Wijngaarden en R. Zijlstra,

en de heer Linschoten, staatssecreta–
ris van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid.

D

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Luimstra-Albeda en Tummers,
wegens het bijwonen van vergade–
ringen van diverse commissies van
Europese samenwerking te Bonn;

Grol-Overling, Heijne Makkreel, Spier
en Van de Zandschulp, in het kader
van het Contactplan;

Stevens, wegens verblijf buitens–
lands.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)

Aan de orde is de stemming over:
- het wetsvoorstel De aanpas–

sing van de uitvoerings–
organisatie sociale verzekerin–
gen (Organisatiewet sociale
verzekeringen) (23141).

(Zie vergadering van 11 oktober
1994.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van stemverklarin–
gen.

D

De heer Van der Meulen (CDA):
Voorzitter! Het zou mij een groot
genoegen zijn geweest, namens de
CDA-fractie de verklaring te kunnen
afleggen dat de brief van de
staatssecretaris van 14 oktober
voldoende helderheid en zekerheid
had gegeven omtrent het standpunt
van onze fractie. Helaas is dat niet
het geval.

Ons standpunt is genoegzaam
bekend. Reeds eerder is betoogd dat

wij pleiten voor een overdracht van
de werknemersverzekeringen. Wij
vinden dat in het kader van de
gespreide verantwoordelijkheid
werknemers en werkgevers een
dominante rol moeten spelen. Elke
inbreuk daarop moet door ons
worden afgewezen. De uitvoering
van deze werknemersverzekeringen
door regionale organen moet dus
ook worden afgewezen.

Voor de zomervakantie hadden wij
nog een medestander. Die is ons
inmiddels helaas ontvallen.

In het slot van ons betoog in
eerste termijn hebben wij drie
belangnjke speerpunten uit het
wetsvoorstel genoemd, te weten:
- geïntegreerde gevalsbehandeling;
- onafhankelijk toezicht;
- betere kostenbeheersing.

Wij hebben de staatssecretaris
verzocht om het vierde punt, de
werkzaamheden van het TICA en
vooral de functie van de onafhanke–
lijk opererende voorzitter, gericht op
een proces van bedrijfstakgewijze,
van sectorale naar regionale
uitvoering, naar de achtergrond te
schuiven. Naar onze mening is dat in
de brief niet gebeurd. Er is wel enige
tijdwinst, maar van een naar de
achtergrond schuiven is geen sprake.
Integendeel, in de brief wordt
duidelijk gesteld dat het kabinet een
nader standpunt zal innemen over de
toekomstige uitvoeringsorganisatie,
onder meer over de wijze waarop
aan de beoogde regionalisering
vorm zal worden gegeven. Het
veranderingsproces is hiermee niet
van de baan en evenmin naar de
achtergrond geschoven. Het blijft
overeind.

Verbaasd waren wij voorts over de
zinsnede dat blijkbaar alleen maar
overeenstemming nodig is met de
Tweede Kamer. Voor ons blijft het
principiële uitgangspunt het zwaarst
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Van der Meulen

wegen. Onder erkenning dat er veel
goede elementen in dit wetsvoorstel
zitten, zullen wij onze stem er niet
aan kunnen geven. Wij kunnen hier
niet mee in zee. Ik constateer dat met
pijn in het hart. Wat voor ons het
zwaarst is, moet voor ons het
zwaarst wegen.

D

Mevrouw Jaarsma-Buijserd (PvdA):
Voorzitter! Ik kan kort zijn. Wij zijn
tevreden met de toezeggingen in de
brief, hoewel wij blijven vinden dat
de gang van dit wetsvoorstel niet de
schoonheidsprijs verdient. Zoiets is
nadrukkelijk niet voor herhaling
vatbaar.

Wij zijn zeer tevreden met de
volgorde die in de brief wordt
aangegeven. Er komt eerst een
standpunt van het kabinet over de
inhoud van het begrip "regionalise–
ring". Daarna zal overleg met de
Tweede Kamer plaatsvinden. Anders
dan de heer Van der Meulen hechten
wij zeer aan het politieke primaat van
de overzijde. Wij zullen in deze
Kamer ongetwijfeld een volledige
herkansing krijgen wanneer de in het
regeerakkoord aangekondigde geheel
nieuwe constellatie in wetgeving
wordt vertaald.

Mijn fractie zal dus voor dit
wetsvoorstel stemmen.

D

De heer Veling (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik leg een stemverklaring
af mede namens de fracties van de
SGP en de RPF.

Zoals wij al in tweede termijn
meldden, zijn onze fracties niet
geiukkig met het wetgevingsproces
inzake de uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen, en ook niet
met het voorliggende wetsvoorstel.
Per saldo zagen wij echter toch
reden voor steun, omdat noodzake–
lijke ontwikkelingen die gaande zijn
wetswijziging urgent maken.

De brief die de staatssecretaris aan
de Eerste Kamer heeft gestuurd,
maakt het ons gemakkelijker om
voor het wetsvoorstel te stemmen.
Wij zijn blij met de toezegging van
een integraie standpuntbepaling over
de toekomstige uitvoerings–
organisatie sociale verzekeringen.
Deze zal de kwaliteit van de
herstructurering kunnen bevorderen.

Wij juichen ook toe dat de
staatssecretaris de dubbelzinnige
bepaling over de regionaliseringstaak

van de voorzitter van het TICA
vooralsnog niet in werking wil laten
treden. Gegeven het feit dat de
regering momenteel niet duidelijk
maakt welke richting zij met de
beoogde regionalisering kiest, is het
van tweeën één. Of artikel 31, derde
lid, krijgt vooralsnog geen echte
inhoud, zodat de inwerkingtreding
best kan worden uitgesteld, of de
bepaling krijgt wél consequenties in
een soort een-tweetje tussen
bewindsman en TICA-voorzitter, en
dan behoort de inwerkingtreding
zeker te worden uitgesteld.

Onze fracties steunen het
wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
het CDA tegen het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.

Sluiting 13.42 uur

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De voorzitter heeft na overleg met
het College van senioren besloten
om:

a. de openbare behandeling van de
volgende wetsvoorstellen te doen
plaatsvinden op 1 november 1994:

Wijziging van de Wet milieubeheer
en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (afvalwater)
(23603);

Wijziging van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen in
verband met de uitvoering van
richtlijn nr. 92/44/EEG van de Raad
van Europese Gemeenschappen van
5 juni 1992 betreffende de toepas–
sing van Open Network Provision
(ONP) op huurlijnen (PbEG L 165)
(23632);

b. het voorbereidend onderzoek van
de volgende wetsvoorstellen door
de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
te doen plaatsvinden op:
8 november 1994

Wet arbeid vreemdelingen (23574);
de vaste commissie voor Binnen–
landse Zaken en de Hoge Colleges
van Staat
te doen plaatsvinden op:
8 november 1994

Wijziging van de Algemene wet
bestuursrecht in verband met
opneming van regels betreffende het
gebruik van de taal in het bestuurlijk
verkeer (23543);
de vaste commissie voor Volksge–
zondheid, Welzijn en Sport
te doen plaatsvinden op:
8 november 1994

Wijziging van de Wet op de
jeugdhulpverlening en enige andere
wetten (22060);
de vaste commissie voor Onderwijs
te doen plaatsvinden op:
8 november 1994

Wijziging van onder meer de
Kaderwet Volwasseneneducatie 1991
in verband met sociale vernieuwing
volwasseneneducatie (23598);
de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
te doen plaatsvinden op:
15 november 1994

Wijziging van de Wet ter bevorde–
ring van de werkgelegenheid voor
werkzoekenden die zeer langdurig
werkloos zijn (23600);
de vaste commissie voor Volksge–
zondheid, Welzijn en Sport
te doen plaatsvinden op:
29 november 1994

Regels ter bevordering van de
medezeggenschap van de cliënten
van uit collectieve middelen
gefinancierde zorgaanbieders op het
terrein van de maatschappelijke zorg
en gezondheidszorg (Wet medezeg–
genschap cliënten zorginstellingen)
(23041).

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet op de
jeugdhulpverlening en enige andere
wetten (22060);

Regeling van de medezeggen–
schap van het overheidspersoneel in
de Wet op de ondernemingsraden
(23551);

Wijziging van de Wet op de
omzetbelasting 1968 (levering van
bouwkavels) (23638);

Wijziging van de Tijdelijke wet
arbeidsbemiddeling onderwijs in
verband met vergroting van het
aantal voor benoeming in aanmer–
king komende wachtgelders, het
doorschuiven van vacatures en
verruiming van de omstandigheden
waaronder een bevoegd gezag
zonder toepassing van de wet een
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vervangende leerkracht kan
benoemen (23644);

Regeling van de inwerkingtreding
van de Wegenverkeerswet 1994
(Invoeringswet Wegenverkeerswet
1994) (23664);

Wijziging van de Wet op de
dividendbelasting 1965 (uitbreiding
van de gevallen waarin inhouding
van belasting achterwege blijft)
(23722);

Wet inzake de wisselkantoren
(23777);

Wijziging van de Wet van 20
december 1984, houdende aanpas–
sing van uitkeringspercentages van
ontslaguitkerïngs– en arbeidsonge–
schiktheidsuitkeringen voor
overheidspersoneel, onderwijs–
personeel en daarmee gelijk te
stellen personeel (23786);

Wijziging van hoofdstuk I (Huis der
Koningin) van de begroting van de
uitgaven voor het jaar 1993 (Slotwet;
rekening) (23831);

Wijziging van hoofdstuk III
(Ministerie van Algemene Zaken) van
de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1993
(Slotwet; rekening) (23832);

Wijziging van hoofdstuk IXA
(Nationale Schuld) van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten
voor het jaar 1993 (Slotwet;
rekening) (23842);

Wijziging van hoofdstuk IXB
(Ministerie van Financiën) van de
begroting van de uitgaven en de
ontvangsten voor het jaar 1993
(Slotwet; rekening) (23843);

Wijziging van de begroting van de
lasten en de baten en van de
kapitaaluitgaven en –ontvangsten van
het Staatsmuntbedrijf voor het jaar
1993 (Slotwet; rekening) (23844);

Wijziging van hoofdstuk II (Hoge
Colleges van Staat en Kabinet der
Koningin) van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten voor het
jaar 1993 (Slotwet; rekening) (23847);

Vaststelling van de begroting van
de uitgaven van het Huis der
Koningin (I) voor het jaar 1995
(23900 I);

Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
de Hoge Colleges van Staat en
Kabinet der Koningin (II) voor het
jaar 1995 (23900 II);

Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
het ministerie van Algemene Zaken
(III) voor het jaar 1995 (23900 III);

Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van

de Nationale Schuld (IXA) voor het
jaar 1995 (23900 IXA);

Vaststelling van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten van
het ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 1995 (23900 IXB).

Deze wetsvoorstellen zullen in
handen worden gesteld van de
desbetreffende commissies;

2. de volgende missives van de
minister van Buitenlandse Zaken:

een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Rijkswet, ten
geleide van de Overeenkomst tussen
de regering van het Koninkrijk der
Nederlanden en de regering van de
Franse Republiek inzake de uitwisse–
ling van beschermde en gerubri–
ceerde gegevens; Parijs, 28 juli 1992
(Trb. 1992, 139); alsmede een
toelichtende nota (griffienr. 113918);

een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Rijkswet, ten
geleide van de Overeenkomst tussen
de regering van het Koninkrijk der
Nederlanden en de regering van
Barbados inzake luchtdiensten tussen
en via hun onderscheiden grondge–
bieden (Trb. 1994, 103); met bijlagen;
Bridgetown, 27 november 1992;
alsmede een toelichtende nota
(griffienr. 113924);

een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Rijkswet, ten
geleide van het Protocol tot wijziging
van de Europese Overeenkomst van
30 september 1957 betreffende het
internationale vervoer van gevaar–
lijke goederen over de weg (ADR)
(Trb. 1994, 108); Genève, 28 oktober
1993; alsmede een toelichtende nota
(griffienr. 113937);

een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Rijkswet, ten
geleide van het Verdrag tot wijziging
van de Overeenkomst tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Botswana inzake de
tewerkstelling van Nederlandse
vrijwilligers; Harare, 24 april
1991/Gaborone, 27 mei 1992 (Trb.
1992, 125, en 1994, 186); alsmede
een toelichtende nota (griffienr.
113938);

een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Rijkswet, ten
geleide van het Elfde Protocol bij het
Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, betreffende
herstructurering van het bij dat
Verdrag ingestelde controlemecha–
nisme; met Bijlage; Straatsburg, 11
mei 1994 (Trb. 1994, 141 en 165);

alsmede een toelichtende nota
(griffienr. 113981);

een, ter voldoening aan het ter
zake bepaalde in de Rijkswet, ten
geleide van de Wijzigingen van de
Europese Overeenkomst nopens de
arbeidsvoorwaarden voor de
bemanningen van motorrijtuigen in
het internationale vervoer over de
weg (AETR); Genève, 5 februari 1993
(Trb. 1994, 123, blz. 32 e.v., en 1994,
163); alsmede een toelichtende nota
(griffienr. 114000).

Deze missives zijn inmiddels gedrukt
en aan de leden toegezonden. De
tractatenbladen zijn neergelegd op
het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;

3. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister-president,

minister van Algemene Zaken, ten
geleide van een overzicht van
spoedeisende wetsvoorstellen
waarvan afhandeling vóór het
kerstreces wenselijk is (griffienr.
114042);

een, van de minister van Justitie,
ten geleide van het verslag van de
informele bijeenkomst van de Raad
Justitie en Binnenlandse Zaken van
de Europese Unie, gehouden op 7 en
8 september jl. te Berlijn (griffienr.
113992);

een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, inzake de
Klachtenregeling seksuele intimidatie
burgerlijk rijkspersoneel; met bijlage
(griffienr. 113970);

een, van alsvoren, ten geleide van
het Jaarverslag 1993-1994 van de
Raad voor het binnenlands bestuur
(griffienr. 113987);

een, van staatssecretaris Van de
Vondervoort van Binnenlandse Zaken
inzake het Ontwerp-besluit uitkering
Provinciefonds; met bijlagen
(griffienr. 113939);

een, van staatssecretaris Netelen–
bos van Onderwijs en Wetenschap–
pen, ten geleide van de gedrukte
publikaties van het bekostigings–
stelsel voor het basisonderwijs en
het (voortgezet) speciaal onderwijs
voor het jaar 1995 (griffienr. 113965);

een, van alsvoren, inzake de
uitvoering van artikel 7 van de Wet
op de Onderwijsverzorging (WOV);
met bijlage (griffienr. 113927);

een, van alsvoren, ten geleide van
de instellingsbeschikking van de
projectgroep Intercultureel Onderwijs
(griffienr. 113964);

een, van de minister van
Financiën, ten geleide van het
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verslag van de Ecofin-Raad van 10
oktober 1994 (griffienr. 113878.1);

een, van alsvoren, inzake de
bijeenkomst op 2 oktober jl. van het
Interim Comité en de Special
Drawing Rights (SDR)-allocatie in het
kader van de Jaarvergaderingen van
het Internationaal Monetair Fonds
(IMF); met bijlage (griffienr. 113932);

een, van alsvoren, inzake het
overheidstekort van het BBP in het
kader van het Verdrag inzake de
Europese Unie (tweede fase van de
Economische en Monetaire Unie
(EMU)) (griffienr. 113942);

een, van alsvoren, ten geleide van
het EMU-convergentieprogramma
Nederland (derde fase Economische
en Monetaire Unie (EMU)) (griffienr.
113963);

een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, ten
geleide van het verslag en de
jaarrekening van de Stichting Bureau
Architectenregister over het jaar 1993
(griffienr. 113949);

een, van alsvoren, ten geleide van
het Ontwerp-besluit houdende
wijziging van het Inrichtingen– en
vergunningenbesluit milieubeheer en
het Besluit tankstations milieubeheer
in verband met de Kaderwet bestuur
in verandering (griffienr. 113996);

een, van alsvoren, ten geleide van
het Besluit milieu-effectrapportage
1994 en twee Besluiten tot wijziging
van het Bijdragenbesluit openbare
lichamen milieubeheer (griffienr.
113998);

een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, ten geleide van het
Ontwerp-besluit houdende voor–
schriften voor het verstrekken van
informatie met betrekking tot
schepen die bepaalde schadelijke
stoffen vervoeren (Besluit informatie–
verstrekking schepen met bepaaide
stoffen) (griffienr. 113912);

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, inzake
het SZW-onderzoek naar de
mogelijkheden voor taaksplitsing
(griffienr. 113936);

een, van alsvoren, inzake het
onderzoek: "varianten praktijk–
plaatsen primair leerlingwezen; aard
en voorkomen"; met bijlage
(griffienr. 113980);

een, van alsvoren, inzake
onderzoek naar bevoegdheden van
ondernemingsraden in CAO's; met
bijlage (griffienr. 113995);

een, van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ten geleide van een afschrift van een

brief aan de voorzitter van de
Tweede Kamer inzake het Ontwerp–
Verdrag bio-ethiek (Raad van Europa)
(griffienr. 113954).

De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;

4. de volgende missives:
een, van de voorzitter van de

Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR), ten geleide
van rapport nr. 46 van de WRR
Besluiten over grote projecten
(griffienr. 113857);

een, van de voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
inzake uitdrukkelijke goedkeurmg van
het Statuut van het Fonds voor
sociale ontwikkeling van de Raad van
Europa; met bijlagen; Porto Carras, 8
juni 1993 (griffienr. 113756.1);

een, van de Algemene Rekenka–
mer, ten geleide van het door haar
op 6 september jl. vastgestelde
rapport "Verzelfstandiging van de
directie Luchtverkeersbeveiliging"
(griffienr. 113853);

een, van alsvoren, ten geleide van
de nota van het onderzoek "Vervoer–
plannen rijksdienst" (griffienr.
113911);

een, van de Griffier van de Staten
van Aruba, inzake het ontwerp–
landsverordening (ZJ 1993-1994-208)
(griffienr. 113913).

De voorzitter stelt voor, deze
missives voor kennisgeving aan te
nemen. De bijlagen zijn neergelegd
op het Centraal Informatiepunt ter
inzage voor de leden;

5. de volgende geschriften:
een, van het Convent van

Voorzitters van Wetenschappelijke
Verenigingen en Beroepsbelangen
Commissies te Eindhoven, inzake de
wet op geneeskundige behandelings–
overeenkomst (TK 21561) (griffienr.
112616.3).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Justitie;

een, van A. Offenberg te
's-Gravenhage, inzake het partner–
pensioen in relatie tot de wet gelijke
behandeling (griffienr. 113900).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor

Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat;

een, van het Dagelijks Bestuur van
de Streekraad Oost-Groningen te
Wedde, inzake de effecten van de
Startwet voor het voorzieningen–
niveau van het speciaal onderwijs
(TK 23486) (griffienr. 112905.26).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Onderwijs;

een, van de Werkgroep Goed
Nederlands binnen het Algemeen–
Nederlands Verbond (ANV) te
Leusden, inzake het in de troonrede
van 20 september 1994 achterwege
laten van een vermelding over de
Nederlandse taal als cultuurgoed
(griffienr. 113990).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissies voor
Onderwijs, voor Wetenschapsbeleid
en Hoger Onderwijs en voor Cultuur;

een aantal, van diverse gastouder–
bureaus, inzake de aftrek en
belastingvrije vergoeding van
kinderopvang (TK 23483) (griffienrs.
112083.23 t/m 112083.41);

een, van de Adviseursoverleg–
groep Heffingen Lagere Overheden
(AHLO) te Delft, inzake de Wet
Waardering Onroerende Zaken (TK
22885) (griffienr. 113838.1);

een, van H.H. Peters te Edertal-2 in
Duitsland, ten geleide van afschriften
van een briefwisseling met het
ministerie van Financiën, inzake de
90%-regeling voor buitenlandse
belastingplichtigen (griffienr. 113909).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Financiën;

een, van de Huurdersvereniging
W.B.P. (de wijken: Waterman,
Boogschutter en Poolster) en
omstreken te Hoorn, inzake het
huurbeleid van de overheid (griffienr.
113968).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Volkshuisvesting;

een, van A.A.F. Verheul te
Zoetermeer, inzake het A.D.R.–
Certificaat voor vrachtwagen–
chauffeurs in verband met de Wet
vervoer gevaarli jke stoffen over de
weg (griffienr. 113986).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor Verkeer
en Waterstaat;

Eerste Kamer Besluiten en ingekomen stukken
25 oktober 1994
EK3 3-74



Besluiten en ingekomen stukken

een, van de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van
Dieren te 's-Gravenhage, inzake het
Varkens– en het Kalverenbesluit
(griffienr. 113771.1).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

een, van de Vereniging van
Reumapatiënten Amsterdam e.o.
(VRA) te Amsterdam, inzake
biotechnologie en genetische
modificatie (griffienr. 113985).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissies voor
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
en voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport;

een, van de voorzitter van de
Gehandicaptenraad te Utrecht, inzake
de Organisatiewet Sociale Verzeke–
ringen (TK 23141) (griffienr.
112700.12);

een, van de bond ter Behartiging
van Belangen van Gepensioneerden
uit het Pensioenbreuktijdperk i.o.
(BBBGP) te Vries, ten geleide van
aanvullende informatie met
betrekking tot de brief van 12
september jl. inzake pensioen–
belangen (griffienr. 113744.1).
Deze geschriften worden van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid;

een, van J.J. Bleeker te Purme–
rend, inzake verhoging van de
tarieven voor gezinsverzorging
(griffienr. 113966).
Dit geschrift wordt van belang
geacht voor de leden en plv. leden
van de vaste commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De voorzitter stelt voor, deze
geschriften voor kennisgeving aan te
nemen.
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