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wijzigingen met nadruk op Zodnose

Aartleiding
• Leden van de fractie van Partij van de Dieren uit de Eerste Kamer hebben op

29 juni jl vervolgvragen gesteld over het BNC fiche met betrekking tot het

voorstel tot wijziging van de verordening en richtlijn kapitaalvereisten ^ Dit

fiche is op 3 december 2021 door uw voorganger aan de Kamer verzonden

• De vragen gaan over specifieke duurzaamheidsrisico s zodnosen en

artimicrobiele resistentie en de relatie met het regelgevend kader voor

banken

• De antwoorden stuurt u mede namens de minister van Volksgezondheid

Welzijn en Sport VWS en de minister van Landbouw Natuur en

Voedselkwaliteit LNV

Datum

20 augustus 2022

Notanummer

2022 0000218895

Bijiagen

geen

Beslispunten
• Wij adviseren u in te stemmen met de voorgestelde beantwoording bijiage 1

en de bijgevoegde aanbiedingsbrief te ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beteidsiijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
• In de beantwoording gaat u in op het recent door de ministers van VWS LNV

en N S gepubliceerde Nationaal actieplan versterken zodnosenbeleid Daarin

wordt benadrukt dat internationaie samenwerking tegen grensoverschrijdende

gezondheidsdreigingen een noodzakelijk en cruciaal onderdeel van het

actieplan is

• De voorgestelde beantwoording is in lijn met het uitgangspunt van een

risicogebaseerd prudentieel raamwerk en gedegen risicomanagement zoals

opgenomen in het BNC fiche ^ Daarnaast is de beantwoording in lijn met het

rapport Zoonosen in het vizier en het actieplan van het kabinet t a v het

zodnosenbeleid de komende vier jaar
^

• De vragen zien met name op de maatregelen die Nederland neemt om de

kans op het ontstaan van een pandemischej zoonose zo veel als mogelijk te

voorkomen

‘ Kamerstukken II 2021 2022 22112 nr 3250
2 Kamerstukken II 2020 2021 21 501 07 nr 1761
^
Zoonosen in het vizier | Zoonosen in het vizier 1 Rapport I Riiksoverheid nl
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Vraag Antwoord

1 De kans dat de volgende

zodnosepandemie binnen of

buiten Nederland zal

ontstaan

In het rapport Zoonosen in het vizier van de

expertgroep zoonosen staat dat in absolute zin de kans

vee groter Is dat de volgende grote uitbraak buiten

Nederland ontstaat dan binnen Nederland Daarnaast

wordt uitgeweid over het belang van Internationale

samenwerking bij grensoverschrijdende

gezondheidsdreigingen maar ook de speclfieke

maatregelen die door NL genomen worden

2 De vraag of NL genoeg doet

om de kans op een

gevaarlijke zodnose te

verkleinen

Hier wordt het actieplan van het kabinet toegelicht t a v

hoe de komende vier jaar het zodnosenbeleid verder

wordt versterkt

3 Een vraag over de toename

van het aantal

transportbewegingen van

tevende dieren

De departementen geven aan dat vanuit het perspectief
van dierenwelzijn Nederland zich al inzet voor het

verminderen van lange afstandstransporten van

landbouwhuisdieren Voor de aankomende herzlenlng van

de Europese transportverordening pleit Nederland samen

met een aantal gelijkgestemde lidstaten voor een verbod

op lange transporten van onder andere jonge kalveren die

bestemd zijn voor de kalverhouderij

4 Een vraag over of zodnose

onderdeel zijn van het ESG

raamwerk en of

banken verzekeraars risico s

hierop lopen

De departementen geven aan het risico op zoonosen niet

los te zien van overige ESG factoren Verder wordt

gewezen op ESG als integraal onderdeel van het bancaire

risicomanagement Dat is namelijk de doelstelling van het

prudentiele raamwerk waarin voldoende rekenschap
dient te worden gegeven aan sectorspedfieke risico s

zoals uitbraken met zoonotische ziektekiemen of

antibioticaresistentie problematiek

Communicatie

N v t

Politiek bestuurlijke context

• Dit betreft de tweede set Kamervragen van de Eerste Kamer in 2022 met

betrekking tot het voorstel tot wijziging van de verordening en richtlijn

kapitaalvereisten Daarnaast is in maart 2022 antwoord gegeven op

Kamervragen van de Tweede Kamer

• De Raadsonderhandelingen verlopen gestaag aanvang in november 2021

Onder het Tsjechisch voorzitterschap streven de lidstaten ernaar een aigeheel
Raadsakkoord aan de Ecofin voor te leggen op 8 november 2022

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

TK htti s www riiksoverheid ni clocLimenten kamerstukken 2Q22 04 ll antwoorden OP

kamervraqen over wiiziQinQ vefordenlRo en fichtlijn kapitaalvereisten
EK httDs www riiksoverheid nl documenten kamerstukken 2Q22 04 29 ant woorden oD kamervraQen

over bnc fiche wilziaina verordenino en richtlijn kapltaalvereisten
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