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Aanleiding

Verzoek vaste commissie BHOS 5 juii ji een brief te ontvangen over stand

van zaken uitvoering modes en toezeggingen inzake uitfasering fossieie

brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening
handeisinstrumentarium^

Feiteiijke vragen 12 juii ji van de Tweede Kamer naar aanieiding van de

beieidsnota 2022 Doen waar Nederiand goed in is Vier daarvan gingen
over de vergroening van het handeisinstrumentarium

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met

Bijgaande brief ais antwoord aan de vaste Kamercommisie BHOS en ais

antwoord op vier feiteiijke vragen over de BHOS nota

Verzenden van de brief aan de Tweede Kamer

Besiispunten in de brief

Voorstei is dat u de handeisbevorderende regeiingen bij de RVO

siuit voor activiteiten rondom bestaande voorraden oiie en gas

tenzij er sprake is van een verbetering van de miiieuprestatie
en of veiiigheid en of gezondheid en op voorwaarde dat de

economische ievensduur van de fossieie infrastructuur niet wordt

veriengd
Voorstei is dat u de handeisbevorderende regeiingen bij de RVO

verder aanpast om het bedrijfsieven te stimuieren en te

ondersteunen in de groene transitie in iijn met de BHOS nota

door nog te bepaien incentives in de regeiingen In de brief

schetst u voor het bedrijfsieven perspectief voor de grote
hoeveeiheid duurzame kansen en dat u hen wiit stimuieren en

ondersteunen om deze kansen te pakken
Voorstei is dat u de inzet van ambassades voor vergroening
fossieie activiteiten en omgang fossieie bedrijven verduideiijkt

o

o

o

^ Namens de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoek Ik u om

een brief met de stand van zaken van de uitvoering van de motie Klink c s over de transitie van fossiel

naar niet fossiel 35925 XVII nr 23 de gev ijzigde motie HammelburgA an der Lee over alle Handels

en exportinstrumentaria voor eind 2022 in Iijn brengen met Parijs en Glasgow 35925 XVII nr 59 en

de toezeggingen die zijn gedaan over uitfasering fossieie brandstoffen bij exportkredietverzekeringen
en vergroening handeisinstrumentarium te ontvangen tijdig voor het notaoverleg Beieidsnota

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 28 September 2022
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Enerzijds proactief inzetten op vergroeningskansen anderzijds
reactief basisinformatie en advies ook voor fossiele bedrijfsieven
Wei contacten met fossiele sector en fossielrijke overheden

onderhouden ook t b v eventuele inzet voor leveringszekerheid
EU NL

Datum

31 augustus 2022

Onze Referentie

2022Z12126 2022D2907

Kernpunten

• De vaste Kamercommissie BHOS verzocht op 5 juli 2022 een stand van

zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele

brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening
handelsinstrumentarium^

♦ De Kamerbrief verschaft de gevraagde stand van zaken en dient tevens

als beantwoording van vier feitelijke vragen over vergroening in relatie tot

de BHOS nota In de brief maakt u onderscheid tussen het COP26 traject

gedeelde verantwoordelijkheid van u en FIN en de vergroening van het

overige instrumentarium

♦ In de brief wordt correct verwezen naar de gewijzigde motie

Hammelburg Van der Lee over alle handels en exportinstrumentaria in

lijn brengen met Parijs en Glasgow 35925 XVII nr 59 In de BHOS nota

staat per abuis een verwijzing naar de oorspronkeHjke motie 35925 XVII

nr 27 Belangrijk verschil is dat in de tekst van gewijzigde motie niet

langer wordt gesproken over een tijdstip dat de vergroening gereed moet

zijn was eerst voor eind 2022 Deze wijziging strookt met de in de

brief beschreven aanpak dat sprake is van een proces van vergroening
van instrumenten

• De feitelijke vragen 55 56 57 en 65 worden met deze brief beantwoord

Drie vragen gingen specifiek over de voortgang met vergroening Een

vraag ging over de inzet van het instrumentarium voor fossiele projecten
en in hoeverre de Kamer daarin wordt meegenomen en de Kamer kan

bijsturen Deze is beantwoord door in de brief op te nemen dat u jaarlijks
in het BHOS jaarverslag zult rapporteren over de uitvoering van de BHOS

nota en dat u daarin ook de stand van zaken m b t vergroening van het

instrumentarium zult meenemen eventuele fossiele aspecten kunnen

daarin meegenomen worden

• De brief is met EZK RN LNV ambtelijk afgestemd
♦ Ten aanzien van beslispunt over instrumentarium RVO te sluiten voor

bestaande voorraden olie en gas in 2019 werden in de zogenaamde

financieringsbrief^ de BHOS financieringsregelingen voor het

internationaal georienteerde bedrijfsieven gesloten voor steenkool en voor

exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas Voorstel is

dat u nu een stap verder gaat door de regelingen ook te sluiten voor

bestaande voorraden olie en gas In de praktijk komt het overigens al zeer

zelden voor dat regelingen worden gevraagd voor activiteiten rondom

bestaande voorraden olie en gas In 2020 was dat 1 keer het geval
Sindsdien is dat niet meer voorgekomen RVO heeft navraag gedaan bij
haar Belgische Duitse en Franse tegenhangers Daaruit blijkt dat DUI en

BE een vergelijkbare terughoudende lijn hebben op olie en gas FR doet

3 Kamerstuk 34 952 nr 44
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nu nog wel olie en gas missies en zet in toenemende mate in op duurzame

energie
• Ten aanzien van beslispunt regelingen RVO aanpassen om het

bedrijfeleven te stimuleren in de groene transitie dit is in lijn met de

BHOS nota al in gang gezet door incentives in de regelingen te gaan

opnemen De uitwerking hiervan vindt momenteel plaats en kan als u

daarmee akkoord gaat naar verwachting per 1 januari a s ingaan De

RVO consulteert o m via ronde tafels het bedrijfeleven over passende
modaliteiten

• Ten aanzien van beslispunt over de inzet van ambassades verduidelijking
is hier nodig voor zowel de ambassades als de buitenwacht Deels

voortzetting van eerdere politieke lijn MBHOS De Bruijn om

terughoudend te zijn als post wanneer het om fossiele activiteiten gaat
Deels verduidelijking van de inzet op vergroening vanuit posten Inzet

posten komt dan neer op proactief inzetten op vergroeningskansen voor

Nederlandse bedrijfsieven reactief basisinformatie en advies ook voor

fossiele bedrijfsieven Daarnaast contacten met fossiele sector en

fossielrijke overheden onderhouden ook t b v eventuele inzet voor

leveringszekerheid EU NL

Datum

31 augustus 2022
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Toelichting

De vier gestelde feitelijke vragen over vergroening zijn de volgende

55 Kunt u hier nogmaals bevestigen dat de vergroening van het handelsinstrumentarium conform

afspraken in Glasgow en aangenomen moties voor 2022 gerealiseerd zal zijn

56 Hoe wordt invulling gegeven aan de moties Hammelburg Van der Lee Kamerstuk 35 925 XVII nr

27 Klink c s Kamerstuk 35 925 XVII nr 23 en Hammelburg c s Kamerstuk 35 925 nr 87 met

betrekking tot het vergroening van handelsinstrumentarium Kunt u dit uitsplitsen per instrument

57 Indien het handelsinstrumentarium toch wordt ingezet voor fossiele projecten op welke manier

wordt de Kamer dan meegenomen in de onderbouwing van de inzet hiervan en op welke manier kan de

Kamer een dergelijk besluit bijsturen

65 Wat moet er nog onderzocht worden met betrekking tot het vergroenen van

handelsinstrumenten Kunt u bevestigen dat dergelijk onderzoek niet zal leiden

tot vertraging of uitblijven van vergroeningsmaatregelen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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