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35 536 Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot 
wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in 
verband met het aangaan van een gesprek 
tussen werkgever en werknemers over 
bereikbaarheid buiten werktijd 

Nr. 8 BRIEF VAN HET PRESIDIUM 

Aan de Leden 

Den Haag, 15 september 2021 

Het Presidium legt hierbij conform artikel 7.35 lid 2 van het Reglement van 
Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie van Sociale Zaken, 
Welzijn en Sport bij brief van 8 juli 2021 om advies te vragen aan het 
Adviescollege Toetsing Regeldruk over een voorstel tot wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 

Het Presidium stelt u voor om in te stemmen met het bijgevoegde verzoek 
en dit door te geleiden aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
V.A. Bergkamp 
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Brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid 

Aan het Presidium 

Den Haag, 8 juli 2021 

Op 21 juli 2020 heeft het lid Gijs van Dijk het voorstel van wet tot wijziging 
van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een 
gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten 
werktijd1 bij de Tweede Kamer ingediend. Op 20 mei 2021 is het voorstel 
van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling 
advisering van de Raad van State ingediend. De vaste Kamercommissie 
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vervolgens op 16 juni jl. een 
verslag van het wetsvoorstel ingediend (Kamerstuk 35 536, nr. 7). 
Naar aanleiding van de opmerkingen en vragen in dit verslag heeft 
initiatiefnemer de commissie verzocht met betrekking tot de regeldrukef-
fecten nader advies in te winnen bij het Adviescollege Toetsing Regeldruk. 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt daarom 
aan de Tweede Kamer voor om het Adviescollege Toetsing Regeldruk te 
verzoeken2 te adviseren over de gevolgen van de regeldrukeffecten van 
het voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in 
verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en 
werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd. 

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 
de Tweede Kamer voor in te stemmen met dit adviesverzoek, opdat deze 
kan worden doorgeleid aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk. 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Peters 

De griffier van de commissie,
Post

1 Kamerstuk 35 536.
2 Ingevolge artikel 7.35 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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