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1 Samenstelling: 
Leden: Stoffelen (PvdA), Van der Sanden 
(CDA), Rienks (PvdA), Hermans (VVD), 
Hennekam (CDA), voorzitter, Lauxtermann 
(VVD), Mateman (CDA), Niessen (PvdA), 
Van der Burg (CDA), Krajenbrink (CDA), Van 
Nieuwenhoven (PvdA), Hummel (PvdA), 
Wiebenga (VVD), ondervoorzitter. Van der 
Heijden (CDA), Franssen (VVD), Kohnstamm 
(D66), De Cloe (PvdA), J. T. van den Berg 
(SGP), Wolffensperger (D66), Soutendijk-
van Appeldoorn (CDA), Koetje (CDA), Van 
Rijn-Vellekoop (PvdA), Hageman (PvdA). 
Plv. leden: Van Es (PSP), Frissen (CDA), 
Alders (PvdA), Te Veldhuis (VVD), Hermes 
(CDA), Dijkstal (VVD), Van Amelsvoort 
(CDA), Lilipaly (PvdA), De Kwaadsteniet 
(CDA), Borgman (CDA), De Visser (PvdA), 
Schaefer (PvdA), Korthals (VVD), Tegelaar-
Boonacker (CDA), Lankhorst (PPR), Nypels 
(D66), Castricum (PvdA), Leerling (RPF), 
Engwirda (D66), De Hoop Scheffer (CDA), 
Schutte (GPV), Van Otterloo (PvdA), 
Buurmeijer (PvdA). 

EINDVERSLAG 
Vastgesteld 17 oktober 1988 

De vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken1 heeft na lezing van de 
memorie van antwoord nog behoefte de regering de volgende opmer-
kingen en vragen voor te leggen. 

De leden van de C.D.A. fractie hadden met waardering kennis 
genomen van de antwoorden van de regering. Deze leden achtten het 
betrekken van het College van Arbeidszaken bij het onderhavige overleg 
een goede zaak. Immers dat college is ook betrokken bij het nu lopende 
experiment overlegstelsel. In dit overleg zou ook een afspraak kunnen 
worden gemaakt over het niveau waarop het overleg zou kunnen plaats-
vinden en over de vraag of onderscheid zou moeten worden gemaakt 
tussen Rijks- en gemeentepersoneel. Graag ontvingen genoemde leden 
de mening van de regering over deze laatste gedachte. 

Vertrouwend dat de regering bovenstaande opmerkingen tijdig voor de 
gangbare behandeling van haar schriftelijke reactie zal hebben voorzien 
acht de commissie deze voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Hennekam 

De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen 
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