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

Nr. 1 VOORSTEL TOT HET INSTELLEN VAN EEN ENQUÊTE

's-Gravenhage, 27 augustus 1992

Aan de Voorzitter

De vaste Commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid en de
Commissie voor de rijksuitgaven stellen de Kamer voor, overeenkomstig
artikel 1 eerste en derde lid van de Wet op de Parlementaire Enquête
juncto de artikelen 147 en 148 van het Reglement van Orde van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, te besluiten:

a. een onderzoek in te stellen 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 Arbeidsongeschiktheid 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.

De bijgaande memorie van toelichting met bijlage bevat de gronden
waarop het voorstel rust, een uitvoerige beschrijving van het onderwerp
van onderzoek en de meest verkieslijke onderzoeksmethode alsmede de
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schatting van de noodzakelijke middelen. Het gedetailleerde karakter van
een en ander is mogelijk gemaakt door de werkzaamheden van een op
21 mei j.l. door beide Commissies ingestelde gemeenschappelijke
sub-commissie.

De Commissies stellen de Kamer tevens voor om, indien zij tot het
instellen van het onderzoek heeft besloten, onder verwijzing naar artikel
151 van voornoemd reglement de termijn waarbinnen het onderzoek
dient te zijn voltooid te bepalen op één jaar, gerekend vanaf de dag
waarop de Kamer bedoeld besluit heeft genomen.

De Commissies geven de Kamer in overweging de met het onderzoek
te belasten commissie te doen bestaan uit negen leden, waarvan twee
afkomstig uit elk der fracties van CDA, PvdA en VVD, één uit elk der
fracties van D66 en Groen Links en één namens de overige fracties, en
tevens evenzovele plaatsvervangende leden te benoemen.

De voorzitter van de vaste Commissie voor sociale zaken
en werkgelegenheid,
Doelman-Pel

De voorzitter van de Commissie voor de rijksuitgaven,
Vermeend

De griffier van de vaste Commissie voor sociale zaken
en werkgelegenheid,
Van Dijk
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