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nota Kamerbrief Criterianota FMO

Aanleiding

• De criterianota voor FMO is in 2021 na 24 jaar geactualiseerd en

goedgekeurd door toenmalige R zie bijgevoegde beslisnota de minister

van Financien en de Raad van Commissarissen RvC van FMO

• Er zijn in 2022 nog kleine technische wijzigingen doorgevoerd
Daarnaast is de nota getoetst aan de 2030 strategie van FMO

publieksversie is in September jl gepubliceerd
• In de criterianota staan de belangrijkste beleidskaders en

randvoorwaarden beschreven voor de activiteiten van FMO De

criterianota is tripartite FMO MinFin BHOS vastgesteld
• Uw voorganger heeft beloofd om de herziene criterianota aan de Tweede

Kamer toe te sturen Beantwoording vragen van de leden Van Raan en

Van den Nieuwenhuijzen over het transparantiebeleid van

ontwikkelingsbank FMO en door FMO gefinancierde misstanden in de

Democratische Republiek Congo d d 7 april 2021 Kamerstuk

2021D12033

Geadviseerd besluit

• Vanwege de toezegging aan de Tweede Kamer wordt u geadviseerd de

criterianota met de Kamer te delen

• Omdat de criterianota kaders en randvoorwaarden bevat adviseren wij u

om ook te verwijzen naar de publieksversie van de 2030 strategie van

FMO Hiermee krijgt de Kamer een volledig beeld van de FMO strategie

kaders en randvoorwaarden

Kernpunten

Criterianota

• De criterianota is een belangrijk sturingsinstrument voor BZ omdat hier

de beleidsmatige kaders voor FMO in zijn vastgelegd Deze nota is

onderdeel van de Overeenkomst tussen de staat en FMO en wordt gebruikt
als kader en kompas voor i de langetermijnstrategie en ii operationele
processen binnen FMO

• De nieuwe criterianota sluit beter aan bij de actuele belangen kaders en

ambities van BZ met betrekking tot FMO Daarnaast legt de nota vast wat

inmiddels al enige jaren staande praktijk is binnen FMO
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Lanaetermilnstrategie

• De 2030 strategie is door de RvC aangenomen nadat de ministeries van

Financien en Buitenlandse Zaken en andere belanghebbenden zijn
geconsulteerd Als onderdee van de consultatie heeft de staat een brief

gestuurd aan FMO s Raad van Bestuur RvB met daarin onze visie en de

voor ons relevante aandachtspunten in juli jl is de concept strategie met

u gedeeld en heeft u ingestemd met de inhoud van deze brief Min

BuZa 2022 11978 10 Vervolgens is de strategie door de RvC

goedgekeurd en heeft FMO deze tijdens een bijeenkomst met externe

belanghebbenden gelanceerd en inmiddels gepubliceerd op haar website

Datum

15 11 2022

Onze Referentie

Min BuZa 2022 803

Toelichting
Criterianota

♦ De oorspronkelijke criterianota stamt uit 1998 en was niet meer up to

date

• De rangschikking van sturingsdocumenten van de staat richting FMO is als

voIgt van hoogste kader naar laagste kader i de FMO wet Memorie

van Toelichting ii de statuten van FMO ill de Overeenkomst tussen de

staat en FMO indusief de criterianota tripartite vaststelling iv de

langetermijnstrategie bepaalt FMO zelf na consultatie van de staat en

v de jaarplannen bepaalt FMO zelf

• Aanvullend aan de criterianota zijn er de subsidiebeschikkingen voor de

aansturing van de staatsfondsen die FMO namens BZ beheert

• Belangrijkste aanpassingen en toevoegingen van de criterianota voor BZ

zijn
o Ontwikkelingswaarde Er is in de nieuwe versie duidelijker

geformuleerd dat de ontwikkelingswaarde ontwikkelingsimpact
centraal staat bij FMO

o Mobilisatie Mobilisatie van privaat kapitaal is in deze versie beter

gekoppeld aan ontwikkelingswaarde Daarnaast is er een

duidelijke voorwaarde opgenomen dat concessionele middelen niet

gebruikt mogen worden voor concurrentiedoeleinden

o Additionaliteit additioneel aan de markt opereren in deze versie

is opgenomen dat de FMO aanvullend opereert aan de private
sector ten behoeve van lokale marktcreatie en is geborgd dat

FMO niet mag concurreren met private partijen
o Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen IMVO

standaarden In een nieuwe paragraaf is overeenstemming met

het BZ beleid geborgd Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de

wijze waarop BZ wordt geconsulteerd bij wijzingen van IMVO

afspraken
o Sexual Exploitation Abuse and Harassment SEAH Er zijn in lijn

met BZ beleid rapportage afspraken gemaakt met betrekking tot

discriminatie seksuele en niet seksuele intimidatie misbruik

uitbuiting en gebruik van geweld
• Hiermee is de criterianota eveneens in lijn met het

ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de regering
• U wordt separaat geinformeerd over een voorstel of de stand van zaken

met betrekking tot het onderzoek welke rol FMO kan spelen in het

verduurzamen van grondstofwinning in ontwikkelingslanden

Pagina 2 van 2

00001 1267826


