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De Kamer,
gehoord de beraadslaging, volgend het verzoek¹ aan de wetgever van de Autoriteit Consument & Markt om
(1) Strengere eisen te stellen aan bestaande [wildgroei van inmiddels 300] keurmerken en (2) Te overwegen
zelf de komst van een uniform duurzaamheidslabel [vergelijkbaar met het Energielabel] te bevorderen,
overwegende dat consumenten de belangrijkste regulator zijn van de (inter)nationale vrijemarkteconomie –
door ongewilde producten niet te kopen;
overwegende dat consumenten in (web)winkels veelal niet in staat zijn om maatschappelijk en ecologisch
ongewilde producten te herkennen en derhalve onvoldoende in staat zijn om de markt effectief te reguleren;
overwegende dat gebrek aan transparantie van niet-duurzame activiteiten leidt tot een ongelijk speelveld ten
koste van duurzame bedrijven, waarbij de kosten voor gezondheidsklachten, misbruik van mensen, dieren en
aarde alsmede het opruimen van vervuiling doorschuiven naar de samenleving en belastingbetaler;
overwegende dat het stoppen van uitbuiting en mensonterende arbeidsomstandigheden, klimaatverandering,
de constante afname van biodiversiteit en andere maatschappelijke en ecologische problemen evenals een
concrete transitie naar een circulaire economie vraagt om inzet van alle benodigde mogelijkheden;
overwegende dat onderzoek, discussie en wetgeving, met name als het gaat over duurzaamheid, gebaat is bij
openbaarheid, vroegtijdige participatie van alle belanghebbenden en verregaande transparantie, welke verder
gaan dan de huidige wetgeving en werkwijze van ministeries;
spreekt uit dat het wenselijk is dat de Tweede Kamer zelf een openbaar project start om de nodige kennis op
te bouwen en meer politieke grip te krijgen op zowel gradaties voor de verschillende dimensies van
duurzaamheid, zoals de Autoriteit Consument & Markt aangeeft, en nieuwe werkvormen door de overheid;
verzoekt het presidium, voor 1-12-2021, een voorstel te doen voor een algemene onderzoekscommissie die
hier werk van maakt en de volgende activiteiten initieert en oplevert, te weten:
1. een openbaar en breed georiënteerd belanghebbendenonderzoek inzake de wenselijkheid van (1)
strengere eisen voor bestaande keurmerken en (2) de mogelijke komst van een uniform
duurzaamheidslabel, resulterend in een openbaar verslag aan de samenleving en Tweede Kamer
(de Tweede Kamer beoordeeld op basis van het verslag over het wel/niet doorgaan van stap 2);
2. een openbaar traject met brede belanghebbendenparticipatie inzake beste en slechtste marktpraktijken
resulterend in een openbaar voorstel voor een universeel referentiekader en een ontwerp voor een
uniform duurzaamheidslabel met een score A t/m G aan de samenleving en Tweede Kamer
(de Tweede Kamer beoordeeld het referentiekader als basis voor (het wel/niet doorgaan van) stap 3);
3. een openbaar ontwikkeltraject voor twee, door de Tweede Kamer te bepalen, specifieke toetsingskaders
voor duurzaamheid per marktsegment, resulterend in een of twee wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer
voor een verplicht uniform duurzaamheidslabel met een score A t/m G voor beide marktsegmenten
(de Tweede Kamer beoordeeld en besluit over de wetsvoorstellen),
en gaat over tot de orde van de dag.
Namen volksvertegenwoordigers
¹ Signaal 2020, Betere keurmerken noodzakelijk om duurzame keuzes te vergemakkelijken
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