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Hierbij bied ik u de nadere memorie van antwoord bij het nader voorlopig verslag 
over de Wet betaald ouderschapsverlof aan. 
 
Bij de aanbieding van de memorie van antwoord bij het voorlopig verslag d.d. 17 
juni 2021 heb ik u verzocht om het wetvoorstel spoedig te agenderen voor 
plenaire behandeling. Ter toelichting op dit verzoek is het volgende van belang. 
UWV heeft in de uitvoeringstoets van 8 april 2020 aangegeven dat een periode 
van 1 jaar en 10 maanden nodig is voor de implementatie van het wetsvoorstel, 
zodat vanaf 2 augustus 2022 ouders een uitkering kunnen krijgen bij opname van 
het betaald ouderschapsverlof. In lijn hiermee is UWV op 1 oktober 2020 gestart 
met de implementatie van het wetsvoorstel, waarbij aanvankelijk nog geen 
onomkeerbare stappen zijn gezet. Bij het niet tijdig implementeren van de richtlijn 
wordt er immers door de Europese Commissie een ingebrekestelling verzonden 
waarmee een boete en dwangsom wordt geëist bij het Europees Hof van Justitie. 
Daarnaast kunnen vanaf 2 augustus 2022 werknemers die betaald 
ouderschapsverlof willen opnemen, maar dat wegens niet-tijdige implementatie 
niet kunnen, een gerechtelijke procedure tegen de Staat aanspannen, die er 
vermoedelijk toe zal leiden dat het ministerie van SZW hen schadeloos moet 
stellen. 
Inmiddels is de implementatie zo ver gevorderd, dat het wenselijk is dat na de 
aanvaarding van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer, nu ook de Eerste 
Kamer over aanvaarding besluit. 
Daarnaast zal na de zomer gestart worden met de voorbereidingen van de 
voorlichting aan werkgevers en ouders. Ook met het oog hierop is het wenselijk 
dat zekerheid bestaat over de wetgeving zoals die per 2 augustus 2022 in werking 
treedt.    
 
Om deze redenen zou ik een plenaire behandeling spoedig na het zomerreces op 
prijs stellen. 
 
 
De Minister van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid, 
 
 
 
 
W. Koolmees


