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Verordening verbod producten gemaakt met

dwangarbeid
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Aanleiding

Verzoek van de Kamer om inbreng schriftelijk overleg over het BNC fiche inzake

verbod op producten gemaakt op dwangarbeid De Kamer heeft het verslag van

het schriftelijk overleg over het BNC fiche fiche tevens geagendeerd voor het

Commissiedebat voorzien op 23 november a s

Uw verzoek om in de beantwoording te verwijzen naar de afspraken in het

Coalitieakkoord over regeldruk voor het MKB

Geadviseerd besluit

Akkoord met bijgevoegde concept antwoorden en ondertekening van de

aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer

NB antwoorden worden parallel aan StasFin voorgelegd

Kernpunten

• In antwoorden op de vragen 2 en 6 die die specifiek gaan over effecten van de

verordening op het MKB is opgenomen dat het kabinet een meetbare aanpak
van regeldruk wil waarbij met een MKB toets van wetgeving getoetst wordt of

regels ook voor een MKB ondernemer uitvoerbaar zijn
• In de vragen gaan de Kamerleden o a in op de effecten van de verordening

voor het MKB het ontbreken van een impact assessment de effectiviteit en

de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de voorgestelde verordening
• Conform het BNC fiche wordt onder andere aangegeven dat het kabinet de

Commissie steunt in speciale aandacht voor het MKB inzet op dat de

Commissie alsnog een impact assessment uitvoert om de uitvoerbaarheid en

uitvoeringskosten in kaart te brengen dat uitvoerbaarheid en

handhaafbaarheid essentieel zijn en dat dit ook van belang is voor de

effectiviteit van de verordening

Toelichting

Op verzoek van de Tweede Kamer worden de antwoorden gemtegreerd in de

schriftelijke inbreng van de Kamer vraag en antwoord waar mogelijk onder

elkaar De geconsolideerde versie vormt het formele Kamerverslag van het

schriftelijk overleg
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