Den Haag, 15 juni 2016
Aan

:

De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken
Cc: Minister van Economische Zaken H.G.J. Kamp

Contact

:

Sijas Akkerman (N&M): 06 53640455, s.akkerman@natuurenmilieu.nl
Suzan van der Meij (MVO Platform): 06 12271726, s.vandermeij@mvoplatform.nl
Erik te Brake (VNO-NCW): 06 46271963, brake@vnoncw-mkb.nl
Yorian Bordes (De Groene Zaak): 06 11886788, yorian.bordes@degroenezaak.com
Shirley Justice (MVO Nederland): 06 52689430, s.justice@mvonederland.nl

Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken,
Op 30 juni aanstaande overlegt u met de Minister van Economische Zaken over Markt en Mededinging. Een van de
agendapunten betreft de brief die hij u bijna een jaar geleden heeft gestuurd over zijn plannen met betrekking tot
mededinging en duurzaamheidsafspraken (30 196, 354).
Gezien de urgentie van de kwestie maken wij ons zorgen over de voortgang. Bij bedrijven en maatschappelijke organisaties
blijft onzekerheid bestaan over de mogelijkheden om duurzaamheidsafspraken te maken. Afspraken komen daardoor niet
of moeizaam tot stand. De regering zet in op afspraken over duurzaamheid, maar moet dan wel randvoorwaarden creëren
om te voorkomen dat bedrijven in een onmogelijke spagaat terechtkomen tussen hun wens en verantwoordelijkheid om te
verduurzamen enerzijds en het mededingingsrecht anderzijds.

De Minister kondigde in bovengenoemde brief twee stappen aan: aanpassing van de Beleidsregel Mededinging en
Duurzaamheid (hierna: de Beleidsregel) en overleg met de Europese Commissie. In december 2015 heeft een
internetconsultatie over een voorstel tot aanpassing van de Beleidsregel plaatsgevonden. De teneur van de meeste reacties
was dat de voorgestelde wijzigingen onvoldoende zijn om de gevraagde ruimte en duidelijkheid te creëren.
De SER – inclusief de Consumentenbond en de Stichting Natuur & Milieu - heeft in zijn reactie op de concept aanpassing
van de Beleidsregel voorstellen gedaan om de Beleidsregel zodanig aan te passen dat een verbrede toetsing door de ACM
kan plaatsvinden (zie bijlage). Ook heeft de SER een aantal alternatieve mogelijkheden genoemd en gevraagd om de route
van de ‘inherente beperkingen’ in de Beleidsregel te verankeren. Verder zijn voorstellen gedaan om te komen tot
verbeteringen naast de Beleidsregel, zoals het geven van meer duidelijkheid vooraf aan bedrijven door de ACM.
De Minister heeft nog niet gereageerd op deze maatschappelijk zeer breed gedragen en juridisch onderbouwde voorstellen.
Ook heeft de Minister nog geen mededelingen gedaan over eventuele uitkomsten van het overleg met de Europese
Commissie.
Wij vragen u om de Minister tot spoed te manen bij de aanpassing van de Beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid en
de voorstellen van de SER voor aanvullende of alternatieve opties over te nemen.
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