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1. T01548 

Toezegging Arbeidsdeelname vrouwen (33212) 

 

In afwachting van de in de brief van 20 september 2012 (33212, H) door de 

staatssecretaris van SZW aangekondigde cijfers over het gemiddeld aantal uren dat 

vrouwen met kinderen werken, blijft toezegging T01548 als openstaand geregistreerd 

staan. De staatssecretaris wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.      

 

2. 32701, I  

Brief overgangsrecht bij de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)1 

van 24 september 2012 

 

De commissie besluit het voornemen van de staatssecretaris van SZW om de beoogde 

datum van inwerkingtreding niet langer vast te leggen in een wetsvoorstel als toezegging  

in de categorie "legisprudentie" te registreren. De voorzitter van de commissie zal dit 

tevens bespreken met de voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor SZW, die zij wil 

spreken over de werkwijze. De commissie neemt afstand van de (mogelijk in de brief te 

lezen) suggestie dat de Eerste Kamer verantwoordelijk zou zijn voor het uitlopen van de 

plenaire behandeling van wetsvoorstel 32701. Dit zal door de commissievoorzitter onder de 

aandacht van de staatssecretaris worden gebracht.  

 

3. Mededelingen en rondvraag 

      Het lid De Boer (GroenLinks) heeft namens de commissie deelgenomen aan de 

interparlementaire conferentie over gendergelijkheid. Daarbij is onder meer gesproken 

over de conceptrichtlijn over vrouwenquota2. Van de bijeenkomst wordt door de staf van 

de Tweede Kamer een verslag gemaakt, dat ook onder de leden van de commissie voor 

SZW zal worden verspreid. 

 

 De griffier van de commissie, 

 Kim van Dooren 

                                               
1 Brief naar aanleiding van het informeel mondeling overleg op 31 januari 2012 met de bewindslieden 
van SZW over de gang van zaken rond spoedeisende wetgeving in aanloop naar het kerstreces 2011 
2 Op voorhand geselecteerd als prioritair dossier in Eerste en Tweede Kamer. 


