
datum inlichtingen ons kenmerk 

17 augustus 2022 070-426 42 51 WA22.00022 

onderwerp 

Besluit op verzoek om informatie: document gevonden 

ccac" (geanonimiseerd)

Met uw verzoek van 6 juli 2022 heeft u mij gevraagd alle informatie die de Raad van State 

heeft ontvangen tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2022 van externen (waaronder juristen, 

bedrijvenorganisaties en andere belangenbehartigers) in het kader van het Voorstel van wet 

van de leden Voordewind, Alkaya, Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen (Wet 

verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen - kenmerk: W02.21.0072/I1). Op 7 juli 

2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek is ontvangen. 

Wettelijk Kader 

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op basis van de Wet open overheid (hierna: Woo). 

Besluit 

De documenten waarnaar u informeert zijn inmiddels openbare documenten. Voor de 

volledigheid geef ik u de vindplaats van deze documenten: 

1. Het rapport van het Adviescollege toetsing regeldruk, dat u kunt vinden op 

https:/www.atr-regeldruk.nl/wp-content/uploads/2021/03/23-U023-Fractie-Christenunie- 

Initiatiefwetsvoorstel-verantwoord-en-duurzaam-internationaal-ondernemen-wg.pdf 

2 Het rapport van SRA Consulting “Responsible Business Conduct and Better 

Regulation” dat u kunt vinden op Bijlage 4 Responsible Business Conduct and Better 

Regulation | Rapport | Rijksoverheid.nl 

  

  

  

  

Op basis van nader onderzoek heb ik vastgesteld dat er verder geen door u omschreven 

documenten bij de Raad van State zijn aangetroffen. 

Vragen 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, kan u contact opnemen met de 

Woo-contactpersoon van de Raad van State via telefoonnummer 070 — 426 42 51. Kijk voor 

meer informatie over de Woo-procedure op ww.raadvanstate.nl/wetopenoverheid. 

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

drs. P.B. Feenstra 

Directeur Bestuursondersteuning Raad van State 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift 

indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar: 

Raad van State, t.a.v. adviseur bezwaren Woo, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Op https://wwwrijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en- 

antwoord/bezwaar-tegen-beslissing-overheid kunt u zien waar een bezwaarschrift aan moet 

voldoen. 

  

  

(geanonimiseerd)


