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Cie 02 / C.v.R. Arbeidswetten 1/ 2020 

• 

Commissie 

Kies hier de naam van de Vaste Commissie 

Naam Vaste 

Commissie van 
Rapporteurs voor de 
ontwer p-wetten: 

1. houdende 	bepalingen 	ter 	verbetering 	van 	de 
arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 2019) 

2. betreffende het voorkomen en tegengaan van geweld en seksuele 
intimidatie inzake arbeid (Wet Geweld en Seksuele Intimidatie 
Arbeid) 

3. betreffende het bevorderen van de gelijke behandeling inzake 
arbeid (Wet Gelijke Behandeling Arbeld) 

4. houdende bepalingen met betrekking tot de regeling van de 
werktijden en rusttijden (Wet Werktijdenregeling 2019) 

Datum 1/9/2020 

Uitgeschreven voor 13:00 PM 

Aanvangstijd 13:47 AM 

Plaats Grote Conferentiekamer 
Onderwerp - 	Bespreking onderhavige wetsontwerpen 

Ambtelijke assistentie Cheung Tsoei Tjien WPO Aanwezig 
Buyne Nancy WPO Aanwezig 
Kejansi Cornelly WPO Afwezig 
Diana Dulder WPO Aanwezig 

Commissieleden Aanwezig Afwezig Met 
bericht 

Zonder 
bericht 

Reden 
Afwezigheid 

KENSENHUIS PATRICK ES1 ur • • 

JOGI MAHINDERKOEMAR D u • u 

HOOGHART RONALD >4 • • El 

ETNEL PATRICIA NANCY • • >al 



t.  •■■■- DE 
NATIONAI.E 
ASSEM BLÉE 

ILAHIBAKS RUCHSANA 21 • e•N E I 

BREEVELD CARL L1 D • Ej 

AFONSOEWA SILVANA 0 III • • 

Kie 	er het commissie lid • • • • 

Kies 	het comm{ssje Ei . Ei • 

Quorum? Ja El Nee• 

Toehoorders (DNA-leden) - 	geen 

Genodigden - 	Geen 

Korte Inhoud - 	De stand van zaken t.a.v. de arbeidsomstandighedenwet 
werd in commissieverband besproken. 

- 	Bij de overige wetsontwerpen werden de belangrijke 
actoren, welke door de commissie gehoord zullen worden, 
geklentificeerd. 

- 	Deze actoren zullen worden aangeschreven om de 
commissie van schriftelijke informatie te voorzien. 

- 	De wetstechnische juridische analyse t.a.v. de 3 overige 
wetsontwerpen zal door de ter zake deskundigen van DNA 
geformuleerd worden. 

Besluiten 

• 

- 	De commissie is gereed om de arbeidsomstandigheden 
wet in een Openbare Commissie Vergadering te 
behandelen. 

- 	De ge'identificeerde actoren zullen aangeschreven worden 
om de commissie van schriftelijke feedback te voorzien. 

Vervolg activiteiten - 	Openbare Commissie Vergadering 
arbeidsomstandighedenwet op een nader te bepalen 
tijdstip. 

- 	Commissie vergadering na bestudering van alle 
ingediende schriftelijke feedback. 
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