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35 506 Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van 
het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 
2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake 
passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
voor Unie-importeurs van tin, tantaal en 
wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud 
uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 
130) (Uitvoeringswet Verordening 
conflictmineralen) 

Nr. 4  ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER 
RAPPORT1  

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State d.d. 20 mei 2020 en het nader rapport d.d. 5 juni 2020, 
aangeboden aan de Koning door de Minister van de Minister voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het advies van de 
Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt. 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 8 april 2020, 
no. 2020000704, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de 
Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet 
rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 20 mei 2020, 
nr. W02.20.0107/II, bied ik U hierbij aan. 

De tekst van het advies treft u hieronder aan, voorzien van mijn reactie. 

Bij Kabinetsmissive van 8 april 2020, no 2020000704, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet, houdende 
bepalingen tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van 
verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen 
voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige 
ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130), met 
memorie van toelichting. 

Het voorstel gaf de Afdeling advisering geen aanleiding tot het maken van 
inhoudelijke opmerkingen. 

1 De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals 
voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het 
Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de inwerkingtredings-
bepaling, artikel 5, aan te passen, omdat door de beperkende maatregelen 
in verband met het virus COVID-19 de kans is toegenomen dat de 
parlementaire behandeling van het voorstel niet voor 1 januari 2021 kan 
worden afgerond. 

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage. 

Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad 
van State betreffende no. W02.20.0107/II 

– Vul in aanhef van art. 4 lid 5 het woord »personen» aan tot: »natuur-
lijke of rechtspersonen» en vervang in lid b «betrokken partijen» door 
»deze personen». 

– Een transponeringstabel toevoegen (zie aanwijzing 9.12 van de 
Aanwijzingen voor de regelgeving). 

De redactionele kanttekeningen zijn verwerkt. 

De Afdeling adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-
Generaal in te dienen. 

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, 
adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken. 

De vicepresident van de Raad van State, 
Th.C. de Graaf 

Ik verzoek U het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de 
gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal te zenden. 

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
S.A.M. Kaag
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