
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1984-1985 

18 683 Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening 
(invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en 
vrouwen) 

Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGE 

LEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 6 november 1984 
Met brief onder datum dezes heb ik de EG-Commissie op de hoogte 

gesteld van de wijze waarop het kabinet zich voorstelt per 23 december 
1984 uitvoering te geven aan de derde EG-richtlijn in het kader van de Wet 
Werkloosheidsvoorziening. 

Een afschrift van deze brief treft u bijgaand aan. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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Commissaris I. Richard 

's-Gravenhage, 6 november 1984 

Op 19 december 1978 is door de Raad van de Europese Gemeenschappen 
aangenomen een richtlijn, die tot doel heeft de geleidelijke tenuitvoerlegging 
van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het 
gebied van de sociale zekerheid (79/7 EEG), PB EG nr. LG/24 van 10 januari 
1979. Op grond van deze richtlijn zijn de lidstaten verplicht binnen een 
termijn van zes jaar na kennisgeving van deze richtlijn aan de lidstaten (22 
december 1978) de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking te doen treden om aan deze richtlijn te voldoen. 

Naar aanleiding van uw brief van 26 oktober jl. doe ik u bijgaand ter 
kennisneming toekomen een voorstel van wet, houdende nadere wijziging 
van de Wet Werkloosheidsvoorziening (invoering gelijke uitkeringsrechten 
voor mannen en vrouwen), waaruit blijkt op welke wijze het kabinet 
vooralsnog van plan is uitvoering te geven aan bovengenoemde verplichting. 
Dit voorstel is onlangs bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend. 
Mocht u van uw bevindingen over dit wetsvoorstel willen laten blijken dan 
zou ik het op prijs stellen, deze voor het eind van deze maand van u te 
ontvangen in verband met de behandeling van dit voorstel in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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