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Datum

10 november 2022

Onze Referentie

Min BuZa 2022 315
Aan

Van

R

Opgesteld door

Via

Bescherming persoonlijke levenssfeer Beiicherming persoonlijke levenssfeer

Kopie aan

Afgestemd met Uiterlijk bij

[Rdinev 15 november

Plandatum Deadline Kamer

25 november 2022

nota Binnengekomen opVerzoek doorzending kamerbrief actieplan BCO naar

RDINEV en MR
[nvt]

Aanleiding

Herziening actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling op basis van de BHOS

Nota Doen waar Nederland goed in is

Geadviseerd besluit

Akkoord met doorzenden kamerbrief en bijiage naar RDINEV en MR

Kernpunten

De kamerbrief actieplan en de annex bevat enkele tekstuele wijzigingen en

aanvullingen nav input van CORIA leden maar is inhoudelijk ongewijzigd

Toelichting

Het nieuwe actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling is aangekondigd in de

CoRIA van 12 oktober en de door u goedgekeurde versie is schriftelijk gedeeld
voor commentaar tussen 24 tot 31 oktober Hierop zijn enkele inhoudelijke
aanvullingen gekomen en suggesties voor tekstuele veranderingen zowel op de

kamerbrief als de annex De versie die nu voor u ligt ter doorzending naar de

RDINEV is dus de finale met alle CORIA leden afgestemde en door iedereen

akkoord bevonden versie Het interdepartementale samenwerkings en

afstemmingsproces is goed verlopen

Waar nuttig en relevant zijn suggesties tot aanvulling of wijziging overgenomen
De meeste suggesties hebben we zonder problemen overgenomen Waar we een

suggestie niet hebben meegenomen hebben we dat het desbetreffende ministerie

laten weten en toegelicht waarom niet Hieronder meer in detail de input van

andere ministeries en of we dit hebben overgenomen of gemotiveerd hebben

afgewezen

Op verzoek van LNV is de verwijzing weggehaald naar de Internationale

landbouwstrategie die begin 2023 werd verwacht Deze staat op dit moment

binnen LNV nog ter discussie en het is niet bekend wanneer deze strategie er

komt Ook is op verzoek van LNV een subdoel toegevoegd bij verkleinen

voetafdruk Het bedrijfsieven en financiele sector gebruikt natuurlijk
kapitaalrekeningen en zijn transparent over hun impact op en afhankelijkheid van
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biodiversiteit en natuurlijk kapitaal Dit is staand LNV beleid en voortgang kan

onder andere gemonitord worden op basis van de genomen maatregeien om de

Ecosystem Services Vaiuation Database te ondersteunen

Datum

10 november 2022

Onze Referentie

Min BuZa 2022 315

Vanuit EZK was er een suggesties om onwettige geidstromen en

beiastingontwijking nog expiicieter in de tekst uit eikaar te haien Dit hebben we

niet overgenomen o a onder verwijzing naar hoe het thema in de BHOS nota is

opgenomen Met deze toeiichting zijn ze akkoord gegaan Op verzoek van EZK is

bij inzet op afbouwen fiscaie prikkeis aanvuiiend verwezen naar Fit for 55

Nederiand zet ook bij de aanpassing van de Richtiijn Energiebeiastingen
onderdeei van het fit for 55 pakket in op uitfasering van dergeiijke regeiingen

Vanuit Financien was er een verzoek tot weghaien van een kiein deei van de tekst

bij het onderwerp onwettige geidstromen door haar open economie t m deze

geidstromen Omdat het weghaien van deze tekst verder geen wijziging in inhoud

betekent hebben we aan dit verzoek gehoor gegeven

Op verzoek is subdoei 1 tekstueei aangevuid Van Tegengaan wereidwijde
beiastingontwijking en terugdringen van gebruik Nederiand ais doorstroomiand is

het Tegengaan wereidwijde beiastingontwijking waaronder terugdringen van

gebruik Nederiand ais doorstroomiand door uniiateraie biiateraie en muitiiateraie

maatregeien geworden Ook is op verzoek van Financien een aanvuiiende

aigemene toeiichting in de annex opgenomen
Ook was er de vraag over de reievantie van de indicator Beiastinginkomsten ten

opzichte van het bruto binneniands product van ontwikkeiingsianden We hebben

uitgeiegd dat deze vanuit een OS perspectief aihoewei moeiiijk meetbaar toch

reievant is

I W heeft 1 tekstueie wijziging op een indicator aangebracht Deze hebben we

overgenomen

Andere departementen hebben geen commentaar gestuurd

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

NVT
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Ministerie van Buitenlandse Zaken

TER BESLISSING

Datum

7 oktober 2022

Onze Referentie

Min BuZa 2022 315Aan

Van

R

Opgesteld door

Via
Bescherming persoonlijke levenssfeer

Bescherming persoonlijke levenssfeer
Kopie aan

Afgestemd met Uiterlijk bij

Plandatum Deadline Kamer

22 november

nota Binnengekomen opHerziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling
nvt

Naar aanleiding van uw commentaar

In brief

Nav verzoek verwijzen naar iaatste motie Ceder in BHSO debat

aangepast

Nav tekst voorstei Nederiand handeisiand

Tekst conform suggestie aangepast

In Annex

Nav tekstvoorstei grondstoffen keten Vergroten Nederiandse positie grondstoffen
keten aangepast in tekst

Nav de vraag bij aigemeen preferentieei steisei over terugkeer

APS wordt hier genoemd bij de doeisteiiing Nederiandse productie consumptie
en handei vindt in toenemende mate piaats binnen pianetaire grenzen en met

positieve impact op bestrijding van armoede en ongeiijkheid Met gaat hier om

eerdere incoherenties en hoe we deze adresseren Migratie is in deze geen

coherentie vraagstuk en hier zijn ook geen indicatoren op te formuieren

Nav vraag mbt SDG toets bij inzet biodiversiteit

Verwijzing lAK en SDG toets eruit was inderdaad verwarrend Wei notie

biodiversiteit uit nota bij inzet toegevoegd Indicatoren ongewijzigd

Aanleiding

Herziening actiepian beieidscoherentie voor ontwikkeiing en annex inzet en

indicatoren zoais aangekondigd in de BHOS nota
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Geadviseerd besluit Datum

7 oktober 2022

Goedkeuren zodat dit in schriftelijke CoRIA van 24 31 oktober interdepartementaal

gedeeld kan worden

Onze Referentie

Min BuZa 2022 315

Kernpunten

Het nieuwe actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling is aangekondigd in de

CoRIA van 12 oktober Na uw goedkeuring zullen de stukken brief annex met

inzet schriftelijke gedeeld worden met CoRIA van 24 tot 31 oktober Eventuele

aanpassingen n a v commentaar zullen worden opgenomen en Indien van

wezenliike aard aan u worden voorgelegd Vervolgens wordt het actieplan in de

vorm van een kamerbrief geagendeerd voor de RDINEV van 22 november waarbij
u aanwezig zult zijn Vervolgens wordt het afgehamerd in de MR van 24 november

waar u niet aanwezig bent

Kamerbrief actieplan bouwt voort op de In de BHOS nota aangekondigde coherentie

thema s Tevens wordt verwezen naar het regeerakkoord en andere beleidsbrieven

Het actieplan is een kabinetsbrede plan waarbij u coordinerend bewindspersoon
bent Verantwoordelijkheid van uitvoering van het in de annex beschreven beleid

blijft liggen bij de betrokken ministeries Door dit actieplan wordt echter het belang
voor ontwikkelingslanden expliciet gemaakt

Voortgang op het actieplan wordt jaarlijks op Verantwoordingsdag gedeeld met de

TK Deze jaarrapportage biedt naast de totstandkoming van het plan gelegenheid
om met andere departementen in gesprek te gaan over beleidscoherentie voor

ontwikkeling en de gedeelde verantwoordelijkheid als kabinet Tevens beantwoordt

de jaarrapportage aan de vraag uit zowel TK als de maatschappij over de rol van

Nederland op het gebied van deze mondiale crises

In dit nieuwe actieplan gaat u in op deze mondiale crises conform ook uw

toezegging d d 28 9 op verzoek van TK lid Koekkoek van VOLT zonder de gehele

verantwoordelijkheid van het opiossen van die crises op u te nemen

Uitvoering van de motie Ceder van november 2019 welke hij heeft aangescherpt
28 9 tijdens BHOS nota debat met betrekking tot de uitvoering van de SDG toets

binnen het lAK met specifiek oog op de belangen van OS landen wordt expliciet

opgenomen in dit actieplan maar wordt al eerder conform verzoek Ceder met

de TK gedeeld In de jaarrapportage actieplan zal de uitvoering van de motie ook

expliciet aan de orde komen

Hoewel vanuit Tweede Kamer laatstelijk tijdens BHOS debat en maatschappelijk
middenveld voedselzekerheid als beleidscoherentie thema is gesuggereerd is het

gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het Nederlands

landbouwbeleid niet mogelijk om nu al Inzet voor het coherentieactieplan te

formuleren De verwachting is dat de beleidsbrief van de ministers van LNV Natuur

en Stikstof over link internationaal en nationaal beleid waar BHOS ook bij
betrokken zal worden hier wel ruimte voor zal bleden Ook komt er een update van

de voedselzekerheidsbrief namens LNV en BHOS n a v de motie De Groot waarin

beleidscoherentie ook aan de orde zal komen
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Toelichting

Politieke context

In de kamer is steeds meer aandacht voor het onderwerp ook in het laatste debat Min Buza 2022 315

met de BHOS commissie zijn er meerdere vragen over gesteld De in dat debat

gedane toezeggingen zijn meegenomen in het actieplan Separaat en conform

aangenomen motie Ceder zal een aparte brief nog voor het begrotingsdebat naar

de kamer worden gezonden m b t de verbetering van de toepassing van de SDG

toets bij de coherentie ministeries Deze komt nog langs u

Datum

7 oktober 2022

Onze Referentie

De 3 thema s van het actieplan raken allerdrie aan zowel uw beleidsterreinen

Internationale samenwerking en buitenlandse handel als aan de beleidsterreinen

van andere bewindspersonen In de kamerbrief is daarom ingegaan op het grotere
verhaal met betrekking tot de Nederlandse voetafdruk onwettige geldstromen en

vaccin en gezondheidsongelijkheid Meer dan in het vorige actieplan en mede op

verzoek vanuit de kamer en het maatschappelijk middenveld wordt dit bredere

verhaal gebruikt om belang van beleidscoherentie voor ontwikkeling te illustreren

De kanttekening dat deze maatschappelijke uitdagingen niet enkel met dit actieplan

opgelost gaan worden wordt ook expliciet benoemd

Interdepartementale afstemming
De annex met de daadwerkelijke inzet en indicatoren is voor een groot deel maar

noQ niet volledia afgestemd met de andere ministeries Enkele openstaande
indicatoren worden op dit moment nog besproken maar zouden in principe akkoord

moeten zijn O a de inzet en indicatoren zoals genoemd op het gebied van fiscale

prikkels ter vergroening agrogrondstoffen en circulariteitsdoelstelling is in lijn met

het beleid van respectievelijk Financien LNV en I W

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

N v t
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