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35 714 Voorstel van wet van de leden Romke de Jong 
en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel 
werken in verband met het bevorderen van 
flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken 
waar je wilt) 

Nr. 11  BRIEF VAN HET PRESIDIUM 

Aan de Leden 

Den Haag, 13 oktober 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 20 september 2021 om advies te vragen aan 
het Adviescollege Toetsing Regeldruk over het initiatiefwetsvoorstel van 
wet van de leden Romke de Jong en Maatoug tot wijziging van de Wet 
flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar 
arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (Kamerstuk 35 714). 

Het presidium stelt u voor 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,
Vera Bergkamp 
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Brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid 

Aan het presidium 

Den Haag, 20 september 2021 

Op 27 januari 2021 hebben de leden Van Weyenberg en Smeulders 
voorstel van wet tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met 
het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar 
je wilt)1 bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt.2 Op 16 maart 2021 is 
dit wetsvoorstel in handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid voor het voorbereidend onderzoek. 

De initiatiefnemers hebben de commissie verzocht met betrekking tot de 
regeldrukeffecten nader advies in te winnen bij het Adviescollege Toetsing 
Regeldruk. De initiatiefnemers zijn van mening dat een advies van het 
Adviescollege Toetsing Regeldruk inzake de regeldrukeffecten van 
toegevoegde waarde kan zijn bij het plenair debat. 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt daarom 
aan de Tweede Kamer voor om het Adviescollege Toetsing Regeldruk te 
verzoeken3 te adviseren over de gevolgen van de regeldrukeffecten van 
het voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet flexibel werken in 
verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet 
werken waar je wilt). 

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 

Griffier van de commissie,
Post

1 Kamerstuk 35 714
2 Inmiddels zijn de leden De Jong en Maatoug bij de verdediging van het wetsvoorstel in de 

plaats getreden van de leden Van Weyenberg en Smeulders
3 Ingevolge artikel 7.35 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
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