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 Aanleiding: Kip van Morgen, Energieakkoord. 

 Drie maatregelen: 

1) Beperkte aanpassing duurzaamheidsbeleidsregel; 

2) Intensivering gesprekken in de EU; 

3) Wetsvoorstel om algemene gelding te geven aan duurzaamheidsinitiatieven;  
nu “ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven”. 

 

 

 

Voorgeschiedenis (1) Maatregelpakket (brief juni 2016) 
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 Doel: meer duurzaamheidsinitiatieven doorgang 
laten vinden. 

 Nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op bestaande 
mogelijkheden. 

 Hoofdlijnen inrichting aanvraag: 

 partijen leveren inhoudelijke onderbouwing initiatief en 
beschrijving neveneffecten; 

 partijen leveren bewijs draagvlak; 

 minister controleert; 

 politieke afweging. 

 

 

 

Voorgeschiedenis (2) 



Welke problemen lost de wet op? 

› Sommige waardevolle maatschappelijke duurzaamheidsinitiatieven komen niet 
tot stand: 

 doordat veel bedrijven wel willen, maar bang zijn een concurrentienadeel te 
krijgen; 

 door coördinatieproblemen; 

 door (angst voor) mededingingsbezwaren. 

 

› Onduidelijk hoeveel initiatieven niet tot stand zijn gekomen (chilling effect). Wel 
steeds nieuwe voorbeelden: 

 Betonakkoord; 

 IMVO-convenanten. 
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Hoe lost de wet deze problemen op?  

 

› Wet maakt het partijen mogelijk hun initiatief op te laten nemen in 
wettelijke regels. Deze procedure is sneller dan een regulier 
wetgevingsproces. 

 

› De procedure bevat waarborgen voor o.a.: 
 daadwerkelijke duurzaamheidswinst; 

 democratische afweging publieke belangen; 

 consumentenbelang; 

 draagvlak. 
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Hoe werkt de wet? 
 

› Het wetsvoorstel bestaat uit: 

– indieningsfase; 

– beoordelingsfase; 

– consultatie- en adviesfase; 

– besluitvormingsfase. 

 

› Daarnaast right to challenge mogelijk gemaakt. 
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Indieningsfase 
 

› Een indiener dient een verzoek in bij de bevoegde minister.  

 

› Het verzoek bevat: 

– Een voorstel voor de te stellen regels; 

– Een onderbouwing van het draagvlak voor het verzoek; 

– Een onderbouwing van de gevolgen voor de duurzame ontwikkeling en 
neveneffecten; 

– Een beschrijving van de mogelijkheid voor partijen om bij te dragen aan 
toezicht en handhaving. 
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Beoordelingsfase 
 

› De minister beoordeelt het verzoek: 

– is alle benodigde informatie aangeleverd; 

– mogen de regels worden gesteld; 

– is er voldoende draagvlak voor het verzoek; 

– zijn de regels uitvoerbaar en handhaafbaar. 
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Consultatie- en adviesfase 
 

› De minister vraagt advies over het verzoek: 

– over de gevolgen voor de duurzame ontwikkeling (bijv. PBL); 

– over de markteffecten (ACM). 

 

› De minister consulteert de ontwerpregeling via internet. 
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Besluitvormingsfase 
 

› De minister besluit over het verzoek op basis van een afweging 
van de (positieve) gevolgen voor de duurzame ontwikkeling tegen 
de (negatieve) neveneffecten. 

 

› De minister hangt de ontwerpregeling voor bij het parlement. 
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Right to challenge 
 

› Er is een right to challenge voor partijen die op een gelijkwaardige 
wijze aan de duurzame ontwikkeling kunnen bijdragen.  

 

› Partijen dienen hiervoor een aanvraag in en tonen aan: 

– hoe zij een gelijkwaardige bijdrage aan de duurzame ontwikkeling realiseren; 

– met welke neveneffecten dit gepaard gaat. 

 

› De minister kan vrijstelling of ontheffing verlenen. 
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Reikwijdte 

 Het gaat om initiatieven in het belang van een duurzame 
ontwikkeling (definitie uit Rio+ verklaring). 

 

 Onderwerpen waarvoor een verzoek kan worden ingediend komen 
in een AMvB. 

 

 Voornemen om eerst gericht met een aantal onderwerpen te 
beginnen.  
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Verder proces (1) 

 

 Advies Raad van State (zomer 2018?). 

 

 Indiening wetsvoorstel bij Tweede Kamer (na de zomer). 

 

 Internetconsultatie AMvB (reikwijdte) tegelijk met indiening 
wetsvoorstel bij Tweede Kamer. 

 



Verder proces (2) 
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1e helft 2017 

•Rondetafelgesprekken 

•Internetconsultatie 
wetsvoorstel 

2e helft 2017 

•Verwerking reacties 
internetconsultatie 

•Nieuw kabinet  

1e helft 2018 

•Toetsing 
wetsvoorstel (UHT 
ACM, 
wetgevingstoets 
JenV, lastendruktoets 
ATR) 

•Wetsvoorstel in MR 
aangenomen (9 
maart) 

•Wetsvoorstel naar 
RvS (20 maart) 

2e helft 2018 

•Verwerken advies 
RvS 

•Wetsvoorstel naar 
Kamer  - afhankelijk 
van termijn 
advisering RvS 

•Parlementaire 
behandeling 2e helft 
2018? 

•2019 – wet treedt in 
werking ? 



Overige vragen? 
 

 

 

 

T.M.L.Pham@minez.nl 
J.W.M.Mentink@minez.nl 
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