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22730 Enquête naar het functioneren van de organen
belast met de uitvoering van de sociale
verzekeringswetten

Nr. 4 TEKST VAN HET IN DE STAATSCOURANT TE PLAATSEN
BESLUIT VAN DE KAMER TOT HET INSTELLEN VAN EEN
ENQUÊTE

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet op de
Parlementaire Enquête juncto artikel 150, tweede lid, van het Reglement
van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal maakt de Tweede
Kamer der Staten-Generaal bekend:

1. dat zij op 1 september 1992 heeft besloten
a. een onderzoek in te stellen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van

de Wet op de Parlementaire Enquête, zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet
van 1 juli 1991 (Stb. 1991, 415) naar het functioneren van de organen
belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten, in het
bijzonder de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidson–
geschiktheidswet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en
voorzover aan deze wetten gerelateerd de Toeslagenwet;

b. dat tot de in het kader van het onderzoek te horen personen in ieder
geval kunnen behoren

- de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid en hun ambtsvoorgangers, alsmede de ambtenaren en
voormalige ambtenaren van dat ministerie;

- leden en oud-leden van de Sociale Verzekeringsraad alsmede de
medewerkers en voormalige medewerkers van die Raad;

- leden en oud-leden van de besturen van de bedrijfsverenigingen en
hun gemeenschappelijke organen, waaronder het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor, alsmede de medewerkers en voormalige
medewerkers daarvan;

- leden en oud-leden van het bestuur van de Gemeenschappelijke
Medische Dienst alsmede medewerkers en voormalige medewerkers van
die dienst;

- alsmede al diegenen wier kennis en inzicht op grond van ambt of
functie dienstig kunnen zijn aan het onderzoek, waaronder leden en
oud-leden van de Staten-Generaal en van rechterlijke colleges;

c. het onderzoek op te dragen aan een commissie van negen leden en
evenzovele plaatsvervangende leden;
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2. dat tot leden van deze commissie zijn benoemd de leden Van Dis
(SGP), Buurmeijer (PvdA) (voorzitter), V.A.M. van der Burg (CDA)
(ondervoorzitter), Kamp (VVD), Vermeend (PvdA), Willems (Groen Links),
Schimmel (D66), Hillen (CDA) en Van Hoof (VVD) (ondervoorzitter) en
tot plaatsvervangende leden de leden E. van Middelkoop (GPV), Van
Gelder (PvdA), Van der Hoeven (CDA), Korthals (WD), Van Heemst
(PvdA), Rosenmöller (Groen Links), Kohnstamm (D66), Smits (CDA) en
Van Erp (VVD);

3. dat tot griffier van deze commissie is aangewezen mw drs. C. M. J.
C. Pauw.
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