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Geachte mevrouw Keijzer,
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Onder verwijzing naarde brief van
van 25 januari 2018 met het
verzoek een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (hierna: UHT) uit te brengen, bericht ik u
namens de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als volgt. De UHT heeft betrekking op het
conceptwetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven (hierna: wetsvoorstel).
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Het onderhavige wetsvoorstel beoogt partijen te helpen duurzaamheidsinitiatieven te realiseren
door de mogelijkheid te creëren deze initiatieven om te laten zetten in algemeen verbindende
voorschriften. Het wetsvoorstel regelt daartoe dat partijen aan de minister die het aangaat kunnen
verzoeken hun duurzaamheidsinitiatief, of een onderdeel daarvan, in een ministeriële regeling op te
nemen. De minister stelt de ACM in staat een advies uit te brengen over de onderbouwing door
verzoekers van de markteffecten van de te stellen regels. De minister maakt vervolgens een
eigenstandige afweging. Door een duurzaamheidsinitiatief in regelgeving op te nemen, wordt een
aantal belemmeringen voor de totstandkoming of voor het succes van dergelijke initiatieven
weggenomen, aldus de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.
Wij achten het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar. Aan het wetsvoorstel zijn voor de ACM,
vanwege de aan haar toegekende adviesrol, additionele uitvoeringslasten verbonden. De
bepalende factor voor de gevolgen voor de ACM in termen van personeel, organisatie en financiën
is feitelijk het aantal keer dat een beroep op de ACM wordt gedaan om advies te geven. Zoals in de
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt opgemerkt (par. 3.8), is het vooraf moeilijk in te
schatten hoe vaak initiatieven aangedragen gaan worden, en in hoeveel gevallen initiatieven
daadwerkelijk in regelgeving worden omgezet. De omvang van het beroep op de ACM om advies te
geven - en daarmee de gevolgen voor de ACM in termen van personeel, organisatie en financiën is dan op voorhand ook moeilijk in te schatten.
Mocht het aantal verzoeken om advies in het eerste jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel
hoger uitvallen dan een incidenteel verzoek dat binnen de huidige formatie kan worden
opgevangen, dan kan een snelle en gedegen uitvoering in gevaar komen. Dit kan een toekenning
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van extra middelen door uw ministerie noodzakelijk maken. De ACM acht het hoe dan ook
noodzakelijk dat één jaar na inwerkingtreding de uitvoering op dit punt wordt geëvalueerd om te
bezien of de huidige toegekende formatie voldoende is voor een effectieve uitvoering van de aan
de ACM in het wetsvoorstel toegekende adviesrol.
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