
]@minaz nl] l||5 1 2e I@minaz nl1 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e 5 1 2eTo

5 1 2e j@minaz nl]
klQMM ||5 i 2^@minfin nl]

5 1 261 5 1 ^ 5 1 2e| ^BFB EKI

¥VeaTT 37ZUZTTT53 58 PM

Cc 5 1 26

From

Sent

Subject RE Vraag AD nav COP26 EKV fossiel

Wed 11 3 2021 7 53 00 PMReceived

Bestej 5 1 2e [
We zijn inderdaad bezig met organisatie van de summit Export Finance for Future E3F] van 24 november over export

financiering olv staatssecretaris Vijibrief Deze E3F coalitie bestaat sinds april UK neemt ook deel De vraag is ook bij onze

woordvoerderj 5 1 2enterecht qekomen cc

Groet

Van

Verzonden woensdag3 november 2021 19 13

Aan

Onderwerp RE Vraag AD nav COP26 EKV fossiel

Hal 5 1 26 [

Stelltng 2 lijkt me duidelijk dat die klopt Voor stelliiig 1 zet ik| s i 2e ||vaiiFin in de mail omdat mij niet bekend is wat de

inzet is voor de top 24 november wat deidt ik is waar bet AD op doelt

5 i 2e Jkaii jij je lichtluer op weipen

Groet I 5 1 26 I
_

Van | 5 1 26 | |5 1 2e|@miiiaz iil

Datum woeusdag 03 uov 2021 6 58 PM

Aan

Ondciwcrp Vraag AD uav COP26 EKV fossiel

Hal 5 1 26 jei^ 5 1 26

Zojuist ontving ik onderstaande vraag van AD op aclitergrondbasis Zouden jiillie even mee kumien kijken
Vraag AD

dankje voorje snelle reactie Er was en is wat gedoe over dat Britse imtiatiefom te stoppen met kredietverzekeringen
voorfossieleprojecten in armere landen Kunjij twee dingen bevestigen ofontkennen 1 Nederland werkte aan een

eigen imtiatiefover hetzelfde dat lets minder ver ging maar dat tijdens een bijeenkomst inNLin november zou worden

gelanceerd 2 Datpremier Rutte hiervan niet op de hoogte was toen hij maandag in Glasgow was nock van het Britse

initiatiefnoch van het Nederlandse wat niet zo gek is een premier kan onmogelijk alles weten Dank alvast en

hartelijke groet |5 1 26

Ik zat deze week ook in een mailwisselmg van EZK over dit ondeiweip zie onderstaand

Het zegt mij allemaal nret zoveel dus geen idee ofNL aan een eigen initiatief werkte en of MP luer wel of met van wist

Jullie weten ongetwijfeld meer sprak zij hoopvol
AD wil graag voor 20 um antwoord lieb al laten weten dat dat waarscliijnlijk niet gaat lukken

Dank

I 5 1 26 I

13^1
5 1 26

gA2j5V|54^{BFB EKI5 1 26 5 1 26

5 1 26 [@miiiaz iil 1 5 1 26 |@miuaz iil5 1 265 1 26

Van p 1 26rkT^ 5 1 26 [] BFB EKI 5 1 2e |@uiLiifm iil

Datum woeusdag 03 uov 2021 2 27 PM

Aan

COMM ^5 1 2e[@]uiiifm iil

Kopie |

1@miiibiiza iiL 5 1 26 @miiiezk iil 5 1 265 1 26 5 1 26 5 1 26

5 1 26 1@miiibuza iil5 1 26

| | 5 1 26 |@mitiezk nL 1 5 1 26 |@miiiezk iil J

@mLiiezk iil J 5 1 26 H5 l 26l@mLiiaz iiL

5 1 26 5 1 265 1 26

5 1 261 5 1 26 |@minezk iiL

OndeiTverp RE Vrageupers over EKV fossieL

Dag allemaal

Hieronder het lijntje
Waarom tekent Nederland de COP26 verklaring over het stoppen van exportsteun aan fossiele projecten niet

5 1 26

De verklaring gaat over het beeindigen van publieke export steun aan de fossiele projecten uiterlijk eind 2022 Het huidige

demissionaire kabinet heeft in mei een verkenning naar de Tweede Kamer gestuurd met opties hoe het volgende kabinet de

exportkredietverzekering ekv in lijn kan brengen met de klimaatdoelen overeenkomst van Parijs inclusief de afbouwvan steun

aan fossiele projecten Hierin is aangegeven dat het aan het volgende kabinet is om het ambitieniveau te bepalen voor het

uitfaseren van de ekv steun aan fossiele transacties

Nederland zet zich ondertussen in voor het agenderen van en het maken van Internationale afspraken over de vergroening van de

ekv onder andere door deel te nemen aan een kopgroep van landen Sinds dit voorjaar maakt Nederland deel uit van de Export

Finance for Future coalitie E3F een kopgroep van landen die de klimaatdoelen beter willen integreren in de
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exportkredietverzekering Op 24 november organiseert Nederland de tweede top van deze coalitie

Groetl^^g
Van 5 1 2e a3nninbuza nl5 1 2e

Verzonden dinsdag 2 november 2021 17 06

Aan |5 1 2^ S I j 5 1 2e f][BFB EKI 5 1 2e |@minfin nl r

p l 2q 53minfln nl [

5 1 2e 5 1 26 l COMM@minezk nl5 1 2e

] 5 1 26 a3mlnbuza nl5 1 26

5 1 26 | j 5 1 26 | amlnezk nl f

@minezk nl 5 1 2e 5 1 26|@minaz nl

53mlnezk nlCC 5 1 26 5 1 26 5 1 26

5 1 26 5 1 26@minezk nl

Onderwerp RE Vragen pers over EKV fossiel

5 1 26

Onzerzijds haak ik graag

From |5 1 2e 5 1 5 1 2e ^ BFB EKI 5 1 2e ^minfin nl

Sent dinsdag 2 november 2021 16 55

4 5 1 26

van woordvoering BHOS aan Groet 5 1 265 1 26

5 1 26@minezk nl @minbuza nl 5 1 26To 5 1 26 5 1 26

COMM j5 1 26| 5 minfin nl

HCc [ 5 1 26 @minezk ni r 1 | 5 1 265 1 26 @minezk ni5 1 26 5 1 26

@minezk ni [
Subject RE Vragen pers over EKV fossiel

Hoi| 5 1 26 I dank voorje bericht Ik haak 5 1 26 ook even aan in deze mail viant hij is over hetzelfde door ANP benaderd

Met statement wordt pas op Energy day getekend en ook pas op 4 november openbaar gemaakt door UK beg repen wij Met idee

was om niet voor die tijd te reageren en voor donderdag een reactie op te opstellen met verwijzing naar kamerbrief die eerder

verstuurd is Dat komt er kort gezegd op neer dat dit kabinet opties voor uitfasering heeft geschetst maar keuzes over een

concreet afbouwpad aan volgend kabinet laat

Groet|
Van |^

Verzonden dinsdag 2 november 2021 16 35

Aan 5 1 2e| 5 1 ^ 5 1 26 ”|{BFB EKI 5 1 26^@minfin nl

a3minezk nl r

5 1 26 5 1 26 @minezk nl | 5 1 26 | |5 l 2e |g minaz nl5 1 26

wsmi
1 5 1 26 5 minezk nl5 1 26

5 1 265 1 26 @minbuza nl

5 1 26 1 5 1 26 | 53minezk nl

@minezk nl j 5 1 26 5 l 2e|@minaz nl

CC 5 1 26 5 1 2e 5 1 26

@minezk nl

Onderwerp Vragen pers over EKV fossiel

45 1 26 5 1 265 1 26

Beste| 5 1 26 [ 5 1 26

Naar aanleiding van een kort qesprekie tussen MP en een journalist van NU nl zie laatste alinea krijgi ik nu vragen van AD en

NU nl over of Nederland zich aansluit bij het initiatief van VK Denemarken en EIB om EKV voor fossiel te stoppen Hebben jullie
daar een kort lijntje voor

Hartelljke groet
I 5 1 26

5 1 26

t

iNetherlands Ministry of Economic Affairs and Climate Policy

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | The Hague

P O Box 20401 I 2500 EC | The Hague

5 1 26T

5 1 26 53minezk nl

Dit bericht kaii uifomiatie bevatteii die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te nielden en het bericht te

veiwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijklieid voor scliade van welke aard

ook die verband houdt met lisico’s verbonden aan het elektronisch

veizenden van benchten

M

Tins message may contain mfoiination tliat is not intended for you If you

are not die addressee or if tliis message was sent to you by mistake you

are requested to infoim tlie sender and delete die message

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from die
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risks iiilierent iii flie electioiiic tiansmission of messages

□it bericht ksn infbrmatie bevatten die niet veer u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid veer schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain infbmation that is not intended for you If you are not the addressee or ifthis message was sent to you bymistake you are requested to infomi the

sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Help save paper Do you really need to print tliis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aaid ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Tins message may contain mfomiation tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tins message was sent

to you by mistake you are requested to iufonii die sender and delete tlie message The State accepts no liability for

damage of any kmd resulting from die risks iidiereiit in die electiomc hansmission of messages
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BFB I 5126 |@minfin nl1 [
fCOMM ll5 i 2^@minfin nl1 l 5 l 2^~^]^2en5 l 2erifBFB EKnil
BFB EKI^5 lie |@minfn nl]

| BOA Advies [| 5 1 2e |@minfin nl1

]@minfin nl] || 5 1 2e |l 2e ^ 1 2ef]
To 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e

BFB EKnil 5 1 2e |@minfin nl1 [ 1 BFB EKI]^ 5 1 2e |@minfin nl1Cc 5 1 265 1 2e

From

Sent

Subject FW RE NL UK NL Transitioning Public Finance

Thur 11 4 2021 12 09 00 PM

5 1 2er^ 5 1 26 BFB EKI

I hur 11 4 2021 12 09 19 PM

Received

Final Statement on International Public Support for the Clean Energy Transition pdf

Dag alien

Op dit moment wordt de UK verklaring over beeindigen steun aan unabted fossiele energie sector gepresenteerd Zie hieronder

de huidige ondertekenaans Verrassing is voor mij dat Canada erbij staat vender zoals verwacht

Vanuit E3F alleen Denemarken heeft gisteren bun afbouwpad gepresenteerd nl eind 2022 met uitzonderingen en natuurlijk
UK Volgens 15 1 2e [overweegt Duitsland maar dat kan ik me niet voorstellen

1 Agence Frangaise de Developpement AFD

2 Albania {Republic of Albania

3 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG

4 Canada

5 Costa Rica The Republic of Costa Rica

6 Denmark The Kingdom of Denmark

7 The East African Development Bank EADB

8 The European Investment Bank EIB

9 Ethiopia The Federal Democratic Republic of Ethiopia
10 The Gambia The Republic of The Gambia

11 Fiji The Republic of Fiji
12 Finland The Republic of Finland

13 Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N V FMO

14 Mali The Republic of Mali

15 Marshall Islands The Republic of the Marshall Islands

16 New Zealand

17 Moldova The Republic of Moldova

18 Portugal Portuguese Republic
19 Slovenia The Republic of Slovenia

20 South Sudan The Republic of South Sudan

21 Switzerland The Swiss Confederation

22 UK The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

23 United States The United States of America

24 Zambia The Republic of Zambia

Van 5 1 26

Verzonden donderdag 4 november 2021 11 59

Aan ^ 1 2e^~^ 5 1 2e tUBFB EKI

Onderwerp FW RE NL UK NL Transitioning Public Finance

[] H alien hierbij bet laatste overzicbtvan VK Nu ookCAN en mogelijk DUI

Groet 5 L^

From

5 1 26 5 1 265 1 26

5 1 26 @cabinetQffice gov uk5 1 26

Sent donderdag 4 november 2021 10 14

5 1 265 1 26 @minbuza nlTo

Subject Re RE NL UK NL Transitioning Public Finance

Hi I 5 1 26 [
Nice to hear from you Yes it lias picked up some significant momentum Canada has agreed to sign and Germany is still

actively considering
Final statement witli list of signatories attached Let me know if tliere is anytliing else you need from me

5 1 26 I
On Thu 4 Nov 2021 at 08 33

Dearr5 1 2e [
Good for you to know that there is significant public and political pressure on this statement in NL It will also come up in

parliament today

Could you keep me updated of any last minute changes in text or signatories

At whattime will the statement be published

@minbuza nl wrote5 1 265 1 26
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Best I 5 1 2e I
From 5 1 26 5 1 26 @cabinetoffice gov uk

Sent donderdag 28 oktober 2021 15 06

5 1 26 ^minbuza nlTo 5 1 26

Subject Re RE NL UK NL Transitioning Public Finance

It is

On Thu 28 Oct 2021 at 14 01

Dear 5 1 26

Just in case the attached version is still correct right
Best | 5 1 2e

From

Sent donderdag 28 oktober 2021 13 57

r^itibuza iil wrote5 1 265 1 26

5 1 26 @cabinetoffice fiov uk5 1 26

5 1 265 1 26 @minbuza nlTo

Subject Re RE NL UK NL Transitioning Public Finance

Hi[54^
Thus fai’ we liave

VOECD Finland Denmark Slovenia Switzerland tlie US UK we are hoping Sweden and

a couple of otlier Euiopean countiies will also support
V non OECD Costa Rica Etliiopia Fiji Mah Maisliah Islands Moldova

Gambia

V Finance institutions BDMG East African Development Bank

5 1 2a

Soutli Sudan The5 1 2a

Tlianks

5 1 26

On Thu 28 Oct 2021 at 11 50

Pearl 5 1 2e~

Friendly reminder Any update you can share will be very helpful on our side

Best 5 1 26

From

@minbuza nl wrote5 1 26 5 1 26

5 1 26

Sent woensdag 27 oktober 2021 09 15

5 1 265 1 26 @ ca binet office gov ukTo

Subject RE RE NL UK NL Transitioning Public Finance

Importance Fligh

Pearl 5 1 26 |
We received follow up questions from our vice minister on why we have difficulties supporting the statement Could you share

the latest overview of confirmed support so I may provide a complete overview

Many thanks 15 J 261

From [
Sent woensdag 6 oktober 2021 12 03

To[

5 1 26 5 1 26 g cabinetoffice gov uk

5 1 26 5 1 26 5 minbuza nl

5 1 26 |5|5 1 26| |5 1 26| |bFB EKI

@minbuza nl |l5 1 2e| 51 5 1 26 ~[BFB EKI 5 1 26 @minfin nl

5 minezk nl r

@minezk nl | ] 5 1 265 1 26 5 1 26@minfin nl 5 1 26Cc

5 1 26 5 1 26

5 1 26 5 minezk nl r 5 1 26 5 1 265 1 26 [5 minbuza nl5 1 26

5 1 26 Sminbuza nl5 1 26

Subject Re RE NL UK NL Transitioning Public Finance

Final vei’sion of tlie statement is attached

On Tue 28 Sept 2021 at 16 22

Pearl 5 l 2e [
We coordinated with various colleagues on working level to collect feedback on the draft joint statement It was very helpful

that you already clarified that the statement is about overseas finance only
You may be aware that we have developed our overall policies on greening our international finance in 2018 published early

2019 and have throughout kept close contact with the UK to support the development of the UK position A joint statement

would be a very welcome confirmation of this partnership

Please find attached a few textual suggestions The statement is largely in line with our policy but specific attention is needed

on export finance where we operate in the Exportfor Finance Future E3F coalition of like minded countries

We would like to inquire also on behalf of the E3F coalition what possibilities you see to align the statement and session with

E3F E3F was founded in April this year in order to form a coalition of countries that work on better aligning the climate goals

of the Paris Agreement in the official trade and export finance The current members are France Denmark Germany

@miiibuza iil wrote5 1 265 1 26
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Netherlands Spain Sweden and the United Kingdom E3F is a coalition that aims to strengthen our commitments while

including more countries on this journey In addition to phase out plans for support to fossil fuel industries we work together

a o on transparency through better climate reporting green incentives and internationally promoting the initiative for aligning

export credits with climate goals We believe the climate is best served with a coalition of like minded countries through E3F

committed to Paris alignment in public trade and export finance We believe that aligning the COP initiative and E3F would be a

reinforcement of both initiatives For example what about organizing an E3F side event ideally at ministerial level on the

finance or energy day We saw a draft agenda that already featured a number of side events for various coalitions

We would be happy to further discuss as and when useful and happy to bring in the respective colleagues on our side

Best regards 5 1 2e

[ 5 1 2e

Climate finance and energy

Inclusive Green Growth department IGG

Hnistry of Foreign Affairs

RijnstraatS | 2515 XPDen Haag | The Netherlands

Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag | The Netherlands

]@minbijza nl5 1 2s

D NL Global Issues | I 5 1 2e ]

From

Sent maandag 20 s^tember 2021 11 25

5 1 26 [i|5 1 2en5 1 2en BFB EKI
_

@minbuza nl

5 1 26 H BFB EKI f5 1 2e |@minfin nl

Subject CM UK NL Transitioning Public Finance

Dear all

I hope you are well and liad an enjoyable summer
I wanted to reach out following our meeting in July As we previously discussed tlie UK is working to raise

mteniational ambition on alignmg public fmance witli tlie clean energy tansition Tliis is building off tlie UK’s own

policy and related G7 commitment

The target outcome at COP26 is to publish a joint statement on Energy Day Nov 4 that sets out our

commitment to take action in 2022 to align international public support with the clean energy transition

Witli tins in mind please fmd tlie di’aft joint statement attached for your consideration At tliis stage we are not asking
fora fomial response but ratlier for your initial tlioughts and coiiuuents I appreciate the Netherland s Still has a

caretaker government but needless to say we would be delighted to secure your support
I’d be grateful if you could please provide any initial feedback tliis week Happy tO set up a call if it is easier

Also just to flag we did present this to

Thmsday Night Club I am also aware UKEF colleagues liave sliared tliis witli tlieir counteipails However I just
wanted to make sme everyone was in tlie loop
Many thanks in advance

5 1 26

5 1 2e

5 1 26 @cabinetoffice gov uk5 1 26

5 1 26 5 minfin nl 5 1 26 Pminezk nl

@minbuza nl

5 1 26To 5 1 2e

@minbuza nl p l 26j~5 1 26 5 1 26 5 1 265 1 26

5 1 2 6a couple of weeks ago as part of5 1 26

5 1 26

5 1 26

COP26 United Nations Climate Change Conference

M 5 1 26

www ukcop26 org
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Help save paper Do you really need to print tliis email

Dit bericlit kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericlit

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en bet bericlit te veiwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden

aan bet elektromsch verzenden van berichten

Tlus message may contain mfoiiiiation tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tins message was sent

to you by mistake you are requested to infonii tlie sender and delete tlie message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from tlie risks iiilierent in die electi’onic transmission of messages

5 1 2e

5 1 2e

unitea Nations Climate Change Conference

Help save paper Do you really need to print tins email

Dit bericlit kan iiifoiiiiatie bevatten die niet voor u is bestemd liidien u niet de geadiesseerde bent of dit bericlit

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericlit te veiwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan

het elektronisch veizenden van berichten

Tliis message may contain infoiiiiation tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to uifonii tlie sender and delete tlie message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from tlie risks inlierent in tlie electronic transmission of messages

5 1 26

5 1 26

uuKiifci uniKa iNarions ulimate Change Conference

Help save paper Do you really need to print tliis email

Dit bericlit kan infoiiiiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadi’esseei’de bent of dit bericlit

abusievelijk aan u is toegezonden wordt n verzocht dat aan de afzender te melden en het bericlit te veiwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan

het elektronisch veizenden van berichten

This message may contain infomiation tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to iiifomi tlie sender and delete tlie message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from tlie risks inberent in tlie electronic transmission of messages

5 1 2e

5X26 I
cuh’2b uniisa Nations climate Change Conference

Help save paper Do you really need to print tliis email

Dit bericlit kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericlit

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericlit te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aaid ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elekti’omsch verzenden van berichten

Tlus message may contain mfomiation tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tins message was sent

to you by mistake you are requested to iiifomi tlie sender and delete tlie message The State accepts no liability for

damage of any kmd resulting from tlie risks iiilierent in tlie electiomc transmission of messages
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5 1 2e

5 1 2e

COP26 United Nations Climate Change Conference

Help save paper Do you really need to print tliis email

Dit bericlit kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzoclit dat aan de afzender te melden en bet bericlit te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor scliade van welke aai’d ook die verband lioudt met iisico’s verbonden aan bet

elekboniscb verzenden van bericbten

Tliis message may contain mfoimation tliat is not intended for you If you are not die addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to infomi die sender and delete die message Tbe State accepts no liability for

damage of any kmd resultuig from die risks udierent in die elecbomc baiismissioii of messages
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| BFB | 5 1 2e |@minfin nl1 ll 5 l 2e |l 2e^ 1 2^ BFB EKIlri |@minlin nl1

BOA Advies || 5 i 2e |@minfin n I]

ITo 5 1 2e 5 1 2e

I@minfin nl1 l
BFB EKI || 5 1 2e l@minfin nl]

fAL GT1^ 5 1 2e 5 1 2e5 1 2e

5 1 2e

|5 1 2e| 5 1 2| 5 1 2e BFB EKI

Fri 11 5 2021 8 11 59 AM

From

Sent

Subject RE Cop verklaring overwegingen
Received

Tekenen COP26 verklaring overheidssteun fossiel docx

Fri 11 5 2021 8 11 00 AM

Spreekliin MR 5nov21 Cop verklaring docx

Bijgaand aangevuld Gr | 5 1 2e

BFB | 5 l 2e |@minfin nl

Verzonden vri dag 5 november 2021 07 43

Aan |5 1 2efyT^5 1 2ep BFB EKI r5T^@minfin nl J] 5 1 2e ]T^ 1 2en[BFB EKI 5 1 2 |@minfin nl
_

BOA Advies 5 1 2e @minfin nl

5 1 2eVan

5 1 2

5 1 2e tALGT 5 1 2e @minfin nl

BFB EKI 5 T2e |@minfin nl

Onderwerp RE Cop verklaring overwegingen

5 1 2e

CC 5 1 2e

Daiik voor liet snelle werk dit lijkt alleeii nog de oude spreeklijii Ik mis nameii bediijven arbeidsjareii en expliciet waar
Dili en Fr staan wat wel in de acliterliggende nota staat

En is bet nog handig in de nota op te nemen wat FR en DUI doen ie net als wij niets meer met kolen en onconventieel en

dan pad voor olie gas voor FR 2025 2035

Idem voor spreeklijn notitie volgens mij nog relevant vanuit Minfin portefeuiUe Wopke dat sector compensatie zal

vragen zie VNO fonds groene industriepolitiek waai’ we nog nader naai’ kijken met EZK BZ ed

Sent witli BlackBeiiy Work
www blackberiT com

From [^ 1 2^ 5 1 2| 5 1 2e n BFB EKI 5 1 2e |@miiifm iiL

Date Friday 05 Nov 2021 7 29 AM

To || 5 1 2e ] 1 2e|5 1 2e| | BFB EKI | 5 1 2e |@miiifm iil BFB j 5 1 2e |@miiifiu uL J
DOA Advies | 5 l 2e pmiiifLii nI

5 1 2e5 1 2e

1@miiifLii iil

BFB EKI 1 5 1 26 @miiitui iil

Subject RE Cop verklaring overwegingen

5 1 2e | ALGT 5 1 2s 5 1 26

Cc 5 1 2s

Allen zie in bijiage aangepaste notitie en de spreeklijn

Ik heb nog een kopje E3F opgenomen en aangegeven waarom het naast elkaar kan bestaan al neemt de relevantie uiteraard

wel enigszins af

Van 5 1 2s i 2s^ 1 2s|~ BFB EKI 5 1 2s aminfin nl

Verzonden vrijdag 5 november 2021 00 13

Aan [ Ibfb
5 1 26 |bFB EKI ] 5 1 2r]@minfin nl

]{BFB EKI ^ 5 1 26 |^minfin nl

Onderwerp RE Cop verklaring overwegingen

5 1 26 @minfin nl r ] MGT j 5 1 2e

BOA Advies | 5 1 26 @minfin nl

@minfin nl p 1 2e|26 |5 1 265 1 26

5 1 26

5 1 26CC

De gevolgen voor die bedrijven worden genoemd in het korte memo die| 5 1 2s en|5 1 26|eerder vanavond hebben rondgestuurd

Nuance meerwaarde E3F zit verschil tussen aangesloten blijven bij coalitie dat kan ook na tekenen en doel van de conferentie

later deze maand om afspraken te maken over afbouwpad dat overlapt met COP verklaring

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com
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{BFB} 5 1 2e |@minfin nl

Datum vrijdag 05 nov 2021 12 05 AM

Aan

{BFB EKI | 5 1 2e |@minfin nl

Kopie

Onderwerp RE Copverklaring overwegingen

Van 5 1 26

] ALGT 5 1 26 n@minfin nl |^ 1 2^ 5 l ^5 1 2e| ^BFB EKI j 5 1 2a |@minfin nl [] 5 1 2e pT^ 1 2e[
l BOA Advies} 5 1 2e @minfin nl

5 1 26

5 1 26

{BFB EKIH |@minfin nl5 1 26

Ja de namen noemen van de bedrijven bij maritieme sector en aangeven dat die er kwetsbaar voor staat zijn nog belangrijke feiten

om mee te geven

Sent with BlackBerry Work

www biackberrv com

ALGT 5 1 26 @minfin nlFrom 5 1 26

Date Friday 05 Nov 2021 12 03 AM

To ^15 1 26 HbFB EKI 5 1 26 |@minfin nl

j 5 1 26 |@minfin nl

@minfin nl 5 1 26 1 2e 1 26 BFB EKI| BFB | 5 1 26

@minfin nl

5 1 26

BOA Advies 5 1 265 1 26

1[BFB EKI | 5 1 26 |@minfin ni

Subject RE Cop verkiaring overwegingen

Cc 5 1 2e

En heeft de poiitiek voldoende op het netviies dat dit gigantische consequenties heeft voor DAmen boskaiis en iHC 5 1 2i

5 1 2i

5 1 2i

Verzonden met BlackBerry Work

www biackberrv com

Van ^ 1 2«fyT^5 1 26[] BFB EKi | 5 1 26 |@minfin ni

Datum donderdag 04 nov 2021 11 53 PM

BFB 1 5 1 26 |@minfin ni I 5 1 26 pr2e^ 1 2QBFB EKi 5 1 26 |@minfin nl [
BOA Advies 5 1 2e [@minfin nl

Kopie

Onderwerp RE Copverklaring overwegingen

Aan 5 1 26 5 1 26

BFB EKI 5 1 26 |@minfin nl AL GT 5 1 26 @minfin nl5 1 26 5 1 26

Ik zal het morgen vroeg nog toevoegen maar hieronder wel alvast twee comments

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

5 1 26 BFB 5 1 26 @minfin nlVan

Datum donderdag 04 nov 2021 11 42 PM

Aan ^ 1 2e| 5 1 ^5 1 2e| | BFB EKI ^ 5 1 27]@minfin nl I] 5 1 2e fT2^ 1 2^ BFB EKI ^ 5 1 26 |@minfin nl

5 1 26 | BOA Advies 5 1 26 @minfin nl

BFB EKI ^ 5 1 26 |@minfin nl

5 1 26

]{AL GT 1 5 1 26 @minfin nlKopie

Onderwerp RE Cop verkiaring overwegingen

5 1 26 5 1 26

Daiik voor het snelle werk moet voor de volledige afwegiiig er met nog twee elemeiiteii bij

5 1 2a

1178631 00008



5 1 2a

waaiTan wij ovei’ diie wekeii liet

volgende coiigres orgaiiiseren ook zal vaiiuit de maitieme sector die zwaai getioffeii lijkt te wordeii mar

scliatttng mogelijk 2000 arbeidsjareii kaii de vraag opkomen iiaai’ meer groene mdusbiesteuii die vaiiwege

het sectoispecifieke karakter mogelijk lastig vonn te geveii is

als altematief kail het werk aaii eeii afbouwsceiiario’s vei’siield wordeii eii bijv in de foimatie in hoofdlijnen
wordeii meegenomen

5 1 2a

Sent witli BlackBeny Work
www blackbeiiy com

From p1 5 1 2| 5 1 2a BFB EKI | 5 1 2e |@iniiifm nl

Date Thursday 04 Nov 2021 11 24 PM

Toj| 5 1 2e | 1 2e|5 1 2e| BFB EKI ^ 5 1 2e |@miiifiii iil ^
BFB j 5 1 2e @miiifiii iil

] BFB EKI j 5 l 2e |@miiifiii iil

Subject RE Cop verklarii^ overwegii^eu

BOA Advies j 5 1 2e n@muifiii iil5 1 2e

5 1 26

5 1 26

Hi all Hier nog spreeklijn MR Staat In een wat andere context dus mogelijk niet of het spot on maar met het

andere document erblj hopelijk volledig genoeg voor morgen

Spreeklijn MR

bulten verzoek

Van |_5A2eJr2e^4^{BFB EKI | 5 1 26 |@minfin nl

Verzonden donderdag 4 november 2021 23 04

Aan^^ 1 2^ 5 1 | 5 1 261 | bfb EKI 5 1 26 | aminfin nl

5 1 26 ^BFB 1 51 2e |@minfin nl

{BFB EKI ^ 5 1 26 |@minfin nl

Onderwerp RE Cop verklaring overwegingen

BOA Advies 5 1 2e Sminfin nl 5 1 2e5 1 26

CC 5 1 26

Veel dankll 5 1 2T]en 5 1 26 Goed en duidelijk overzicht Zie nog een enkele suggestie vooral in volgorde

Gr I^A^

Van |5 l 2ef^ 5 1 26 [] bfB EKI | 5 l 2e | aminfin nl

Verzonden donderdag 4 november 2021 22 54
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] BFB 1 5 1 2e l@minfin nlBOA Advies 5 1 2e @minfin nl

5 1 2e pr2i^ 1 2enBFB EKI | | 5 minfin nl

|{BFB EKI cj 5 1 2e |^tTT^^nfin nl

Onderwerp RE Cop verklaring overwegingen

Aan 5 1 2e 5 1 2e

5 1 26CC

Excuus [^1 2e|wees me erop dat de eerste 10 ondertekenaars weggevallen waren Dus voor de derde keen dit

document die andere twee mogen weg

Stuur straks ook de concept spreeklijn MR

Vanjp 1 2«| 5 1 ^ 5 1 26 I [BFB EKI

Verzonden donderdag 4 november 2021 22 46

Aan | BOA Advies |
5 1 26 |l 2e^ 1 2^] BFB EKI n^1 2e |@minfin ni

BFB EKI j 5 1 26 |^minfin nl

Onderwerp RE Cop verklaring overwegingen

5 1 26 {BFB 1 5 1 2e |@minfin nl@minfin nl5 1 26 5 1 26

CC 5 1 26

Van 5 1 2e^^ 5 1 2e jBFB EKi

Verzonden donderdag 4 november 2021 22 45

Aan ] BFB j 5 1 26BOA Advies 5 1 2e @minfin nl

I 5 1 26 pr^ 1 2^^ BFB EKI | 5 1 2e |^minfin nl

BFB EKI 5 1 26 |@mlnfin nl

5 1 26 5 1 26 @minfln nl

CC [
Onderwerp Cop verklaring overwegingen

5 1 26

Hi| 5 1 26 5 1 26 II^T^

Hierbij wat overwegen bij wel niet tekenen statement COP

Ais het meer nodig is laat vooral weten

Groet 5 1 26 y mede namens|5 1 2e

1178631 00008



Spreeklijn MR 5 11COP26 verklaring

De COP26 verklaring betreft het beeindigen van

overheidssteun aan de unabated fossiele energie sector

uiterlijk eind 2022 met de mogelijkheid voor beperkte

uitzonderingen die in lijn zijn met het 1 5 graden scenario

Ondertekening zou beteken dat we eind 2022 geen transacties

rond winning transport infrastructuur en unabated productie

van fossil fuels meer verzekeren {momenteel 26 van onze

verzekeringen
Ten aanzien van het verzekeren van fossiele projecten heb ik in

mei in een brief aan de Kamer de opties uiteengezet en

aangegeven dat het ambitieniveau voor een concreet

afbouwpad fossiel aan een volgend kabinet is

De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet zodat een

nieuw kabinet keuzes kan maken bijvoorbeeld ten aanzien van

overgangstermijnen verschil olie gas mogelijke

uitzonderingen positie ontwikkelingslanden

Verder is in samenwerking met Frankrijk Denemarken

Zweden Duitsland Spanje en het VK is een coalitie {E3F

gevormd Hier kiezen we voor een nationale aanpak waarbij
landen hun eigen afbouwpad vaststellen Op deze wijze kan het

volgend kabinet het ambitieniveau immers zelf invullen

5 1 2a

Het is een belangrijke doorbraak dat landen als de VS Canada

en Italie nu de COP verklaring hebben getekend We zien dat

steeds meer landen besluiten om een afbouwpad voor fossiel

op te stellen wat voor zowel klimaat als een eerlijk speelveld

essentieel is

Indien Nederland het statement tekent betekent het dat

bedrijven die nu nog veel gebruik maken van de ekv {zoals IHC

Boskalis van Oord voor fossiele projecten vrijwel zonder

overgangstermijn deze mogelijkheid verliezen CBS heeft

berekend dat dit om ongeveer 2000 arbeidsjaren perjaargaat

1178653 00009



Vanuit deze sectoren zal het verzoek om compensatie versterkt

worden {groene industriepolitiek concessioneel fonds FIN

kijkt momenteel al met BZ en EZK naar mogelijkheden
Mocht het kabinet besluiten de verklaring alsnog te tekenen

en of de Kamer de motie van GroenLinks steunen dan kunnen

we natuurlijk zelf ook sneller gaan

1178653 00009



Ministerie van Financien

Directle Buitenlandse

Financiele BetrekkingenTERADVISERING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst Inlichtingen

|5 1 2e|^min in nl

Auteur

|5 1 2^ 1 2 te l 2d
5 1 2e

nota Tekenen COP26 verklaring overheidssteun fossiel Datum

5 november 2021

Notanummer

2021 0000223778

Bijiagen

geen

Aanleiding

Op 5 november bespreekt u in MR het mogelijk tekenen van de Cop 26 Verklaring
over overheidssteun fossiele sector In deze nota vindt u enkele overwegingen en

achterg rond

Adviezen

Bespreken in MR

Kern

Flet tekenen van de COP26 verkiaring is niet in lijn met het huidig
kabinetsbeleid

De COP verklaring is 4 november ai getekend maar aansluiten kan ook

later Uiteraard is het positieve mediamoment op COP wel gemist
Het afgelopen jaar is met stakeholdersoverleg E3F en de scenario s voor

de formatie een transparant proces ingezet Hierbij is een afbouwpad
fossiel voorbereid maar besluitvorming aan het volgende kabinet gelaten
Het tekenen van het statement betekent dat we ander pad inslaan waarin

weinig tot geen ruimte meer is voor inbreng van stakeholders

Waar het COP26 statement een gezamenlijke einddatum afspreekt eind

2022 zet E3F in op het opstellen van een nat onaa afbouwpad Landen

kunnen daarbij overleg met stakeholders en specifieke Nederlandse

effecten meewegen

Door mee te tekenen wordt de exportsector die nog relatief sterk leunt op

fossiel hard geraakt zonder behoorlijke overgangstermijn
Nederland zou ambitleuzer zijn dan landen met een veel kleiner aandeel

fossiel a Is Zweden en Frankrijk

Tegelijkertijd is het COP statement goed nieuws vanuit het perspectief
van het eerlijk speelveld ook al is de groep ondertekenaars nu nog

beperkt Naar verwachting zal deze groep wel gaan groeien
Indien Nederland het statement niet tekent kan een volgend kabinet ook

op korte termijn een zeer ambitieus afbouwscenario presenteren conform

proces en verwachting die bij stakeholders is gewekt

Toelichting

Scope COP verklaring

Pagina 1 van 4
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• Tijdens de presentatie vandaag is een nadere duiding gegeven bij de

scope van het statement het betreft end support for the international

fossil fuel energy sector including the international unabted fossil fuel

power sector by the end of 2022 Dit betekent dat alle activiteiten voor

projecten rond het winnen transporteren infrastructuur rond olie en gas

eronder vallen en de unabated energieproductie Wat mogelijk nog zou

kunnen zijn CCS technieken of in uitzonderlijke gevallen gascentrales
• Ook voor BZ was er een redline het statement gaat nl niet alleen over

financieringen maar over overheidssteun in algemeen Dit betekent dat

ook trade promotion handelsmissies ambassade steun eronder valt

• Bij de presentatie van het statement op COP26 is aangegeven dat landen

in de uitwerking een slightly different approaches kunnen nemen maar

volgend jaar gekeken wordt naar een common approach
• Indien een dergelijke statement getekend wordt door NL zal het

ambitieus uitgevoerd moeten worden Optimaal zoeken naar

uitzonderingen en interpretaties zal ons inziens het imago van NL schaden

Greenwashing

Economische effecten

• Met het ondertekenen van de COP verklaring is het vanaf uiterlijk eind

2022 niet meer mogelijk om ekv steun te bieden aan fossiele

exporttransacties
• Eind 2020 is de portefeuille van de ekv uitvoerder ADSB doorgelicht op

het aandeel fossiel Op basis van het obligo per 31 12 2020 is 26 van

de portefeuille geclassificeerd als fossiel Dit gaat met name om

constructieschepen van IHC schepen van Damen afsiuiters van

Controlseal een olieproductieopslag van SBM Offshore en

baggerwerkzaamheden van Boskalis en Van Oord Voor deze bedrijven zal

een korte termijn uitfasering grote impact hebben

• Het CBS berekende dat de ekv in de periode 2018 2020 heeft bijgedragen
aan 5 900 arbeidsjaren door het verzekeren van fossiele transacties In

die periode heeft de fossiele ekv dus gemiddeld bijgedragen aan 1 967

banen per jaar
• Vanuit de getroffen sectoren zal de vraag opkomen naar meer groene

industriesteun Vanwege het sectorspecifieke karakter is dit mogelijk
lastig vorm te geven

• VNO heeft met het oog op een afbouwpad al een aantal voorstellen voor

compensatie gedaan waarondereen concessioneel fonds en groene

industriepolitiek In overleg met BZ en EZK worden deze voorstellen

beoordeeld op wenselijkheid en haalbaarheid

Support COP verklaring
• OESO landen die getekend hebben Italie US Canada Denemarken

Finland New Zeeland Portugal Slovenie Zwitserland Alleen de eerste

drie hebben grotere fossiele portfolio s

• Landen die niet getekend hebben E3F leden als Zweden Frankrijk
Duitsland Spanje en kandidaten als Belgie

5 1 2a
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E3F

• Nederland is medeoprichter van de E3F Export Finance for Future

coaiitie en organiseert 24 november de tweede Summit

• Hoewel het belang van E3F met de COP26 verklaring afneemt is de

verwachting dat de coaiitie in stand blijft De meeste E3F landen hebben

het COP26 statement niet getekend
Daarnaast is E3F breder we werken naast afbouw fossiel ook aan

transparantie gezamenlijke reporting inventives voorgroene transacties

en gezamenlijke inzet in Internationale fora op al deze punten
• UK en Denemarken hebben Cop26 statement ondertekend maar blijven

E3F lid Denemarken heeft zelfs net laten weten dat hun minister

deelneemt aan de E3F summit

bulten verzoek

5 1 2a

«

5 1 2a

Bijiage

Dubbel met ID 1178670
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BFB ^ 5 1 2^ ^@minfin nl1 l| 5 l 2e |5|5 1 2e| |5 1 26| ^BFB EKDf
BQA Adviesifl |@minfin nl1

1@mintin nl1 || 5 i 2e5 1 2eTo 5 1 2e

5^ 1 2^ ^BFB EKnH 5 i 2e fenfin nll

T | 5 1 2e [@minfin nl]

AL5 1 2e 5 1 2e

tBFB EKnil 5 1 2e |@minfin nl1 BFB EKI]^ 5 1 2e |@minfin nl1Cc 5 1 2e 5 1 2e

n5A26frT2[5jl^ BFB EKI

Fri 11 5 2021 1 31 35 PM

From

Sent

Subject Meeting E3F

Received Fri 11 5 2021 1 31 00 PM

Hoi gezien de spotlights alvast een terugkoppeling van de E3F meeting vanochtend

We hebben besproken hoe landen het COP26 statement interpreteren en of zij ais nog wiiien tekenen In andere landen is ook

veel commotie erover

5 1 2a

5 1 2a

buiten verzoek

Ik qa nu aan notitie voor vragen van de staatssecretaris werken

Gr|| 5 1 2e I
Vriendeliike qroet

|5 1 2e|p 2^
5 1 2e

Ministerie van Finanden

Directie Buitenlandse Financiele Betrekkingen
Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

Ministerie van FinanciSn

1178630 00011



Verslag virtuele vergadering

Rijkscommissie voor export import en investeringsgaranties

Woensdag 10 november2021 15 00 17 00

Opening door de voorzitter

De vQorzitter doet een aantal huishoudelijke mededelingen heet nieuwe leden welkom |5 l 2e|

Invest International en

Rabobank en legt uit dat de agenda voor de vergadering tot stand is gekomen met behulp van

actieve inbreng van de deelnemers Ten slotte wordt het verslag van de vorige vergadering

vastgesteld

1

]bij5 1 2e 5 1 2e

Update Internationaal door Financien

Het ministerie van Financien geeft een update van de recente ontwikkelingen rondom de

Klimaatconferentie van Glasgow COP26

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking De Bruijn heeft in Glasgow
6e Alligning international public support for the clean energy transition verklaring ondertekend

Hiermee sluit Nederland zich aan bij een kopgroep die nieuwe directe overheidssteun aan de

fossiele energiesector beeindigt per eind 2022 Door het tekenen van de verklaring zetde

Nederlandse Staat zich in dat het vanaf 1 1 2023 geen transacties in de fossiele energiesector zal

verzekeren om de exportkredietverzekering ekv in lijn te brengen met het Parijs akkoord De

komende tijd zal de precieze scope mede in gesprek met stakeholders nader uitgewerkt moeten

worden Hierbij moet worden gekaderd welke activiteiten onder de verklaring vallen Zo vallen

verschillende downstreamactiviteiten niet onder de verklaring Van belang is dat een transitie vorm

gegeven wordt die haalbaar is met behoud van kennis en banen en rekening houdend met de

effecten op de minst ontwikkelde landen Samen met verschillende stakeholders zal het komende

jaar worden benut om tot een zorgvuldige implementatie te komen

Deze toezegging van de Nederlandse Staat betekent voor bedrijven een breuk met het proces van

geleldelljke overgang waar vooralsnog vanultwerd gegaan De leden van de Rijkscommissie

spreken de wens uit om op hoog niveau mee te denken over de uitwerking Prioriteiten zijn de

reikwijdte van de verklaring en flankerend beleid ter ondersteuning van bedrijven in de

energietransitie De leden benadrukken dat er goed moet worden nagedacht over een pakket om

kennis en banen te behouden en vragen ook of er compensate mogelijkis De voorzitter deelt de

wens om hiersnel op hoog niveau over te vergaderen Er wordt op hoog niveau een stuurgroep

opgezet tussen de overheid en het bedrijfsieven die zich zal richten op de reikwijdte van de

COP26 verklaring en het flankerend beleid

2

In verschillende sectoren bestaat de vrees dat het versneld afbouwen van fossiele brandstoffen in

de ekv portefeuille kan leiden tot verlies van kennis en banen en een verplaatsing van activiteiten

naar andere landen Daarnaast leidt het feit dat veel landen de verklaring nog niet hebben

ondertekend tot zorgen Voor een gelijk speelveld is het van groot belang dat zoveel mogelijk
andere landen de verklaring ondertekenen vooral in Europa en Azie Nederland zal zich inzetten

dat zoveel mogelijk landen zich aansluiten Daarnaast zal de stuurgroep op korte termijn worden

opgezet om zorgvuldig de verklaring te implementeren met behoud van zoveel mogelijk kennis en

banen

3 Presentatie groen industriebeleid door EconomischeZaken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft een update over de plannen met

betrekking tot het voeren van een groen industriebeleid

1225604 00012



Terugkoppeling werkgroep innovatie instrumentarium door Financien

Het ministerie van Financien geeft een terugkoppeling aan de Rijkscommissie over de voortgang

die erbinnen de werkgroep innovatieve instrumentarium wordt gemaakt De werkgroep heefteen

aantal beleidssuggesties ingebracht om het ekv instrumentarium competitiever te maken Ditzal

de komende periode verderopgepaktworden en is ook relevant voor het flankerend beleid waar

aan gewerktzal worden naar aanleiding van de COP26 verklaring

4

Transparantie Rijkscommissie door Financien5

De voorzitter licht het voorstel van het ministerie van Financien toe om transparanter naar de

buitenwereld te communiceren over wat er in de Rijkscommissie wordt besproken Dit houdt o a

in dat de verslagen van de vergaderingen zullen worden gepubliceerd op Rijksoverheid nl

6 Terugkoppeling mvo beleidsevaluatie

Het ministerie van Financien geeft een terugkoppeling van de concept uitkomsten van de mvo

beleidsevaluatie Daarnaast worden de aankomende beleidsevaiuaties anti omkopingsbeleid en

beleidsdoorlichting 2016 2021 aangekondigd en aangegeven wanneerde Rijkscommissie hierover

geconsulteerd gaat worden

7 Update ontwikkelingen ADSB

Atradius Dutch State Business ADSB presenteerthaar kerncijfers en licht de mogelijkheden die

de groene exportontwikkelingsgarantie aan exporteurs geeft toe

8 Rondvraag en sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

1225604 00012



^Atradius
1 Dutch State Business

PER E MAIL

Datum 18 november 20215 1 2eBehandeld door

5 1 2eTelefoon Uw referentie

5 1 2e @atradius comE mail Onze refetentie

Betieft Einde overheidssteun fossiele energie C0P26 verklaring

Geachte heer mevrouw

Op maandag 8 november j l heeft de minister voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruijn in Glasgow namens de Nederlandse

regering de COP26 verklaring Aligning International Public Supportfor the Clean

Energy Transition ondertekend Hiermee sluit Nederland aan bij een kopgroep die

zich inzet om nieuwe overheidssteun aan de fossiele energiesector in het

buitenland te beeindigen per eind 2022 Dit geldt ook voor ekv transacties

Wij kunnen ons voorstellen dat dit besluit een aantal vragen oproept Via deze

weg informeren wij u over de aankomende beleidswijzigingen en hoe die van

invioed zal zijn op afnemers van de exportkredietverzekering ekv

Welke activiteiten worden predes uitgesloten
Er wordt in de verklaring expliciet gesproken over de ‘fossiele energiesector’ Dit

verwijst naar activiteiten in upstream exploratie en exploitatie van olie en

gasvelden en midstream transport opslag productie verwerking
Verschillende downstream gebruik van fossiele brandstoffen of inzet als

grondstof activiteiten vallen niet onder de afspraken Voorbeelden hiervan zijn
de financiering van een staalfabriek de petrochemische sector voor productie
van o a plastic of de transportsector zoals bussen en sleepboten die gebruik
maakt van fossiele brandstoffen In deze gevallen is nog niet altijd een haalbaar

alternatief voor fossiele brandstoffen beschikbaar

Atradius Telefoon 31 0 20 553 2693

www atradiusdutchstatebusiness nl

Handelsregister Amsterdam 33226495

IBAN N L43 ABNA D469 8010 5D

SWIFT BIC ABNANL2A

Handelsregister Amsterdam 33226495

Gsregistreerd Atradius Dutch Stats Business NV

BTW NL 8003 20 682 B 01

David Ricardostraat 1 Amsterdam

Postbus 8932

1006 JD Amsterdam Nederland

www atradimdutchstatebu imess nl

1532901 00013



i^Atradius
Dutch State Business

De komende periode zal in het teken staan van verdere uitwerking van de

afspraken in helder beleid en implementatie Wij streven ernaar om u daarover zo

goed mogelijkte informeren en waar mogelijk ook te betrekken

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de officiele toelichting
opgesteld door de eindverantwoordelijke staatssecretaris Hans Vijibrief Nnk

Heeft u over de impact van dit besluit op uw bedrijf of wilt u meer weten over

onze voorwaarden voor groene transacties Neem dan contact op met de voor

dit onderwerp verantwoordelijkd
l@atradius coml of[

t@atradius coml in het [
5 1 2e faatradius coml in het

5 1 2e

5 1 2e5 1 2e

5 1 2e5 1 2e

5 1 2e

Met vriendelijke groeten

5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e

Atradius Telefoon 31 0 20 553 2693

www atradiusdutchstatebusiness nl

Handelsregister Amsterdam 33226495

IBAN N L43 ABNA D469 8010 5D

SWIFT BIC ABNANL2A

Handelsregister Amsterdam 33226495

Gsregistreerd Atradius Dutch Stats Business NV

BTW NL 8003 20 682 B 01

David Ricardostraat 1 Amsterdam

Postbus 8932

1006 JD Amsterdam Nederland

www atradimdutchstatebu iiness nl

1532901 00013



Medewerkers EKIff l@minfin nn

| BFB || 5 i 2e^@minfin nl1

5 i 2eTo

AL GT I 5 l 2e I@minlin nl15 1 2eCc 5 1 2e

5 1 29 55 1 29 5 1 29 [BFB EKI

Sent Thur 11 18 2021 1 39 57 PM

Subject Verslag gesprek de Bruijn en Vijibrief met bedrijven
Thur 11 18 2021 1 39 58 PM

From

Received

Tom de Bnujn topt af

Glasgow braclit dyiiamiek te weeg Er kwam eeii bewegiiig op gang en de politick vond dat ze moesten tekenen Dit zal

effecten hebben Wil luisteren hoe juUie er tegenaan kijken Willen samenwerken om slag naar vergroening te maken

Gelijke speelveld is belangrijk We hebben ons ingespaimen om verklaring te laten tekenen door Duitsland en Belgie De

Bmijn heeft daaiover zelf gesproken met vice premier van Belgie We willen graag luisteren naar de inbreng van de

bediijven

Hans fijn dat het gesprek kan Ben al langer bezig ook met E3F Hij wil reaches horen en liij wil

ovememen liigli level groep met twee groepen daaronder een groep gaat over scope interpreteren relahe met E3F Hij kan

voor level playing field zorgen via E3F Groep 2 zou zich moeten bezighouden met de toekomst en hoe kmmen we

samenwerken in de transitie en wat hebben bedrijven nodig van de overheid Timing is gmistig omdat we midden in de

fonnahe zitten nu wordt aan groen indushiepolitiek gewerkt

idee5 1 20

5 1 29 ^neemt rol als ceremoniemeester

ze hebben overlegd met zTi vieren Inventariseren was tlierapeutisch Ze moeten aan de gang met liigh level

Wat betekent fossiel wat betekent
‘

direct’

Compensahe flankerend beleid op koite teraiijn wegvallen van omzet niet direct geheel opgelost door
‘

dumzame’ klussen

Boskalis heeft een niiljard geinvesteerd in duuizame energie Dat is gefmancierd uit de bestaand kasshomen Oud is iiodig
om nieuwe te financieren

5 1 29

Zelfs Denemarken gaat tot 2025 gas blijven onderstemien De Duitsers lijken daar nog verder in te gaan Hij hoopt erop om

in de liigh level groep de kans te krijgen om aan te geven wat nodig is om level playit ig field te garanderen Gas en ENG

hebben we gewoon nog nodig Ze zijn niet blij dat ze niet gehoord zijn en niet bij Glasgow behokken waren Ze hopen dat

de brief naai de kamer nog mteipretatiennmte biedt

Hans twee groepen beter hansitie compensahe in een gezameiilijke werkgroep werkt politiek gezien beter

liij wil niet afgescheept worden door de polihek met roiikende vergezichten in 20245 1 26

De Bruijn verband tussen demarcahe en toekomstveiwachhng dit moet niet los van elkaar worden gezien

Hans veigelijking met andere landen is belangrijk hij gaat de nadmk leggen op level playing field in kanieidebat volgende
week Wat is de definihe van

‘

fossiel’ en
‘

unabated’ in de verklaring De verklaring biedt best mimte om de brief iiiimer te

interpreteren Hij gaat dat zeggen in het debat Het kan niet zo zijn dat NL stopt met gas eind 2022 en de andere landen niet

5 1 29 Duitsland Euler Hermes zeggen dat ze de lianden vrij willen houden voor gas ook in het belang van Siemens

De Biinjn er zit voldoende mimte inaar tegehjkeitijd mag dit niet leiden tot een betekemsloze vei’klaring In de kamer

koinen we daar niet mee weg

aan het liandje van NGO’s meelopen is niet veistandig wel verstandig liandelen en expoiterend NL helpen5 1 26

Hans er zijn twee kanten aan deze discussie D66 zal proberen de verstandige weg te zoeken

Van Oord aansluitend bij
onmiddellijk uitfaseren kolen voor gas ledereen is het er over eens dat gas een tiansitiebrandstof in het temgdrmgen van
C02 Gas moet uilgezonderd worden Hoe gaan we hieimee om in ontwikkelingslanden Ik noem Mozambique SDG’s nr 1

en 2 no poverty en hunger Wij vinden dan dat we moeten stopper met gas Hoop dat de politiek bescheidenlieid gaat

toepassen Als laatste wil liij EZK

De echte vraag is pohheke realiteit of teclmische reahteit Temgdiingen van C025 1 29

voor wind op zee in NL noemen Eisen tot werkgelegenlieid scholing5 1 2e
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lokale ecoiiomie kaii allemaal gemtegreerd worden Er is 10 gigawatt wind extea in de pijplijn Hij tendered zicli suf m en

buiten Eui’opa en iedereen wil local content daarom loopt hij van alles mis Als NL lopen we met liet vragen van local

content ver achter

HAns de verklaring biedt uitzonderingen voor ontwikkelingslanden Kameivragen gaan allemaal nit naar stoppen van

Mozambique Als regermg doen we ons best om dit eiiii te houden maar veiplaats je m ons speelveld en wij zitten in een

speelveld in de kamer waar niet ahes mogelijk is

De Bmijn Mozambique laat zien hoe ongelooflijk moeilijk het is Kameivragen eindeloos Wij zijn ons heel bewust van

problematiek van energie in ontwikkelingslanden

Tecla simt zich aan Wat we zien als scheepsbouwers is dat we dumzaamlieid per veivoeide ton Ze zitten er met boten

onder als je dit vergelijkt met wegtranspoit Er ligt een visie voor de maritieme sector Je kiijgt een boete van ADSB als je
niet groen genoeg bent In landen waai’ wij leveren is geen elektiische infrastmctum’ Er moet gestimuleeid worden dat

fossiel nog nodig blijven Er is tijd nodig om te transfonneren en de teclmiek zich te laten ontwikkelen

Hans tweede groep moet in de tijd uitzetten naar hoe j e de transitie maakt In het begin steun liulp en later nit de echte

tiansitie Conclusies

het tempo van transitie wordt bepaald door de teclmiek

Let op gas Kan zijn dat concmTenten dit wel blijven doen

Onderschat de kamer niet de linkerkant ziet niet dat ze het kind met het badwater weggooien De transitie moet ook een

combinatie kiezen tussen dit is NL bedrijfsleven moet op den duur verdumzamen en hoe doe je dat Dit staat ondei’ dmk

door inteinationale ontwikkelingen bv Glagow Twee partijen waren eerder tegen CDA WD uitfaseren fossiel dat was

niet verstandig

Damen wil melden dat niet helemaal duidelijk is in de buitenwereld dat ze heel liard vergroenen Transacties bij ADSB
worden afgekemd omdat ze een te koite looptijd hebben Ze widen wel maar dat kan niet in de huidige regelgeving

vergeet adaptatie met stemi is daar heel belangiijk Hij wil een conditioiieel klmiaatadaptatie fonds5 1 2 e

De Bmijn we doen al heel veel aan adaptatie in NL het staat met grote letters in het beleid Zou goed zijn als NL bediijven
hier een rol in spelen Moeten even kijken hoe

we gaan starten met de high level groep EZK er ook in naast BHOS Wij zullen ook kijken wat bimien de

huidige regels van de ekv nog kan We gaan kijken waimeer we kmmen samenkomen in december

5 1 2e

Hans we zullen vanuit E3F en het debat temgkoppelen Dank voor de constmetieve houding

dank voor tijd5 1 2 S

De Bmijn er liggen heel veel kansen in de energietiansitie laten we ook over kansen van hansitie spreken en niet alleen

problemen

Veizondenmet BlackBeny Work

www blackbeiiy eom

1178628 00014



5 1 26 | l 2p 1 2^ BFB EKI [1 5 1 2e |@minfin nl1 |5 1 26L 1 2^ 5 1 26 h BFB EKI ri S I@minfin nl1
5 1 2e pminezk nl]

To

5 i 2e I@minezk nll1 5 i 2e |@minezk nl1 [

^@minbuza nl[|
~

|@atradius com[| 5 1 2e |@atradius com1

|@atradius conn[] 5 i 2e l@atradius com] P
5 1 26 |@boskalis com[1 5 1 26 |@boskali5 comlJ

@royalihc comil s i Ze |@rovalihc conn ^F^tbshipvards conS[|i tetbshipvards conn1

mkb nl] 1^1 26 |@minezk nl|l 5 1 26 |@rninezk nl]
From

5 1 26

l@minbuza nl] I5 1 26 5 1 26 5 1 265 1 26 @minbuza nl]
5 1 26

|@vanoord com[|
5 1 26 l@damen coml

^@van oord com]

i 5 1 26 |@vnoncw

5 1 26 5 1 26 5 1 26

5 1 26

5 1 2e 5 1 26

HBFB EKI

Sent Fri 1 14 2022 4 31 53 PM

Subject RE Startbijeenkomst publiek private WG1 interpretatie implementatie COP26 verklaring 13 jan 22

Fri 1 14 2022 4 31 00 PM

5 1 26

Received

Presentatie startbijeenkomst publiek private WG1 13 Ian 2022 pptx

Beste alien

Dank voor jullie deelname aan de eerste bijeenkomst van de publiek private werkgroep interpretatie implementatie COP26

Onderstaand vinden jullie een kort overzicht van de verschillende procesafspraken

Onderwerp Afspraak Wie

Level Playing Field Overzicht met beleid andere landen met

laatste informatie

Financien

Vast agendapunt
Nieuw beleid landen

documenteren

Relevantie landen

Geen beleid constateren dat er

geen besluit is genomen

Bouwblokken Aanvullen bouwblokken level playing field

financierbaarheid

VNO NCW Bedrijven

Een gezamenlijk
werkdocument

Presentatie gebruiken als gezamenlijk
werkdocument

Werkgroep

Voorstel en onderbouwing op scope in

reactie op voorstel scope in de presentatie

Volgende bijeenkomst scope

discussieren

VNO NCW BedrijvenScope

Werkg roep

Uitzonderingen Input op focus van discussie grond voor

mogelijke uitzonderingen

VNO NCW Bedrijven

Input private kant op focus van de discussie

welke fossiele activiteiten zijn relevant

VNO NCW BedrijvenFocus

Extern Advies Bespreken mogelijkheid voor betrekken van

externe partijen Institute for integrated
economic research bij volgende
bijeenkomst

Werkgroep

Mochten er aanvullingen opmerkingen op bovenstaande tabel zijn dan horen we dit uiteraard graag Dank alvast hiervoor en

tot woensdag middag I

Met vriendelijke groet

5 1 26

Ministerie van Financien

Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties
Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

H 06 5 1 2e

1225602 00015
De volgende pagina is dubbel met ID 1225601
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Agenda startbijeenkomst WGl 13 jan 2022

1 Opening

2 Voorstelrondje

3 Doel planning en werkwijze werkgroep

4 Bespreking opzet gezamenlijke werkdocument

5 W v t t k

1225652 00016



Voorste rondje

• Wie ben je
• Wat verwacht je van dit traject

1225652 00016



Doe werkgroep

HLG

WG2
WGl

Interpretatie
Flankerend

beleid

1225652 00016



Doe werkgroep
• Doel komen tot een gezamenlijk werkdocument ten aanzien van de interpretatie en

implementatie van de COP26 verklaring i r t de ekv waarin geprobeerd wordt zo veel mogelijk te

komen tot een gezamenlijk advies common grounds maar ook ruimte is voor verschillende

standpunten agree to disagree

• Uitganspunten daarbij zijn in lijn met Kamerbrief

• De ekv in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs rekening houdend met l 5graden doelstelling en

wetenschappelijke onderbouwing {e g IPPC en lEA

• Zoveel mogelijk behoud banen en kennis

• Er wordt rekening gehouden met level playing field

• Het werkdocument is bedoeld als input voor de HLG

• Concrete uitwerkpunten 1 definitie uitsluitingen en uitzonderingen o b v bouwblokken 2 in

kaart brengen wat andere landen doen t b v gelijk speelveld 3 inzicht impact op bedrijven en 4

voorstel uitfaseringspad

• Toezeggingen TK Er is voor Q2 juni een Kamerbrief toegezegd over de uitwerking van het nieuwe

beleid en voor Q1 maart een Kamerbrief over de voortgang

• Het streven is om qua interpretatie van de COP26 WGl in de voortgangsbrief van mrt 22 de

eerste contouren te schetsen
1225652 00016



Opzet werkgroep
• Samenstelling werkgroep

• Overheid FIN

EZK

• Bedrijven Van Oord

VZ _J seer

ADSB

5 1 2®
^
BZ5 1 2® 5 1 2e5 1 2® 5 1 2® 5 1 2® en 5 1 2®

5 1 2® 5 1 2®en en 5 1 2®5 1 2® 5 1 2®

Boskalis Damen IHC5 1 2®5 1 2® 5 1 2®5 1 2®

PM VNO

• De werkgroep komt standaard voorafgaand aan de maandelijkse High Level Groep

bijeen en vaker indien nodig

• Er vindt waar nodig afstemming plaats met publiek private werkgroep
flankerend beleid

• Ook zal mede op verzoek van TK het maatschappelijk middenveld betrokken

worden in het proces

5 1 2® 5 1 2®

1225652 00016



P anning

Januari Februari Maart

13 jan startbijeenkomst wgl

20jan bijeenkomst wgl

XX feb bijeenkomst wgl

25 feb stuk HLG aanleveren {concept
23 feb gereed}

XX mrt bijeenkomst wgl

18 mrt stuk HLG aanleveren concept

16 mrt gereed

21 mrt HLG28 jan stuk HLG aanleveren concept 26 28 feb HLG

jan gereed

31 jan HLG 31mrt voortgangrapportage naarTK

Beoogd resultaat eerste aanzet op

onderdelen o a scope uitzonderingen onderdelen

Beoogd resultaat nadere uitwerkingop Beoogd resultaat streven om in de

brief eerste contouren te schetsen

April Mei Juni

XX apr bijeenkomst wgl

22 apr stuk HLG aanleveren concept

20 april gereed

25 apr HLG

XX mei bijeenkomst wgl

27 mei stuk HLG aanleveren concept

25 april gereed

30 mei HLG

XXjun bijeenkomst wgl

17 jun stuk HLG aanleveren concept

15 juni gereed

20 jun HLG

31 Schriftelijke consultatie brede groep 30 jun uitwerking ekv beleid fossiel

bedrijven en ngo s naarTK

1225652 00016



Voorste werkwi ze

• Hoe komen we tot een gezamenlijk werkdocument In deze presentatie
wordt een voorstel gedaan voor een opzet van het werkdocument Deze is

bedoeld voor verdere bespreking tijdens de startbijeenkomst op 13 jan
• Opzet op hoofdlijnen

• Inventarisatie relevante bouwblokken en focus in de discussie

• Level playing field

• Gezamenlijk begrip van de scope wat is in scope en wat is out scope
• Bepalen van mogelijke uitzonderingen
• Uitfaseringspad
• Relevant bij onderbouwing keuzes

o COP26 verklaring
o Relevantie ekv portefeuille impact bedrijven
o Andere landen level playing field
o Wetenschappelijke onderbouwing
o Beleidscoherentie Invest International MDB s etc

1225652 00016



Bouwblokken [eventuele aanvullingen ^

Investering project

Nieuw

Bestaand {uitbreiding}

Bestaand {onderhoud}

Brandstof type

Kolen

Olie

Gas

Locatie

Ontwikkelingslanden

Regio {Arctic}

Kapitaalgoed dienst

Direct

Indirect

Plek in de keten

Upstream

Midstream

Downstream

Technologie groen

Carbon capture

Mitigatie C02

Groen in brede zin

Onconventionele praktijk

Schalieolie gas

Routine flaring

Paris alignment

In lijn met 1 5°C doel

In lijn met NDC LTS land

Transitieplan afnemer

Uitfaseringspad

bestaande polissen

dt s

nieuwe aanvragen
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Level playing fieic

• 39 landen instituties hebben de COP statement ondertekend

• Drie landen beleid uitgewerkt wat volgens deze landen in lijn is met de

COP verklaring VK Denemarken en Zweden Andere landen net als

NL op dit moment bezig met interpretatie en implementatie
• Nederland zal actief afstemming zoeken met andere landen over

interpretatie COP26 o a in E3F verband

• Inzet afspraken in verder internationaal verband EU en OESO

• Eventuele evaluatie en feedback loops n a v beleid andere landen

1225652 00016



Vooruitzicht fossiel gerelateerde projecten

Om focus van de discussie te bepalen relevant dat bedrijven input
leveren ten aanzien van de volgende vragen

• Welkefossiel gerelateerde activiteiten verwachten bedrijven in de

toekomst

• Waar liggen de konsen in de groene transactie

• Welk transitiepod zien bedrijven voor zich

1225652 00016



Gezamen ijk begrip van de scope voorste

• Relevante bouwblokken brandstoftype en plek in de keten

• Voorstel
• Ruinnte zoeken in uitzonderingen niet in de scope in lijn nnet o a VK

• Brandstoftype Olie en gas zijn in scope Mogelijkheid tot differentie bij uitzonderingen
zie hierna

• Plek in de keten

• Upstream valt binnen de scope

• Midstream verwerking olie en gas valt binnen scope

• Elektriciteitsopwekking valt binnen scope m u v transmissie en gebruik
• Downstream verkoop fossiele brandstoffen valt in scope Gebruik van fossiele brandstoffen

petrochemie en andere zware industrieen buiten scope

Ook hiergeldt binnen de scope zijn mogelijkheden voor uitzonderingen zie hierna

• Onderbouwing voorstel scope Kamerbrief verwijzingen naar IPCC IEA in

verklaring en expliciete duiding van VK als initiatiefnemer van het voorstel

• Zie bijiage voor feitelijke achtergrond

1225652 00016



Gezamen ijk begrip van de scope voorste

Gebruik downstreamWinning Upstream Verwerking Midstream
1 r

Elektriciteit

Kleingebruikers
■ huishoudens

kleinschalifle Industrie
I

□□□
□□□
□□□

Transmissie Distnbutie

n
\ Verwerking Transport Opwekking

J Grootgebruikers
zware Industrie

Levert

Elektiicilert

Kleingebruikers
^

huishoudens

kleinschalige
Industrie

Brantfefafifen

li to Verkoop fossiele
brandstoffen bijv i

tankstations _J
Verwerking Transport

Exploratie Extractie Transport

Transport

L^ert

Brandstoffen voor

groolgebmiker®
zware induatrle

Leverf

Geraffineerde fossiele

brarKTstotfen benzme Qleael

kolen gas etc

Levert

Ruwe fossiele brandstoffen oli@

kolen gas ete Petrochemie

productie
haiffabrikaten bijv
plastic verwerking

Gebruik plastics
Feedstocks

Verwerking Transport

S Gebruik Aluminium

S steal bijv auto

indusfrie

Staal aluminium

en metaalproductieLevert

Fo siele feedstocks olie Koten

gas etc

©
^

Gebruik cement

bijv bouwCement industrie

Andere

industhegn
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Uitzonderingen aanzet voor discussie

• In de COP26 verklaring wordt expliciet gewezen op ruinnte voor

uitzonderingen mils in lijn met de 1 5°C doelstelling

• Doel discussie
• Bepalen afbaking 1 5®C doelstelling
• Binnen de 1 5°C afbakening uitzonderingen per onderdeel in de keten bepalen

• Mogelijke uitzonderingen
• Type investering project onderhoud bestaand vs nieuw uitbreiding
• Aard kapitaalgoed dienst indirect vs direct

• Energievoorziening in ontwikkelingslanden
• Technologie

1225652 00016



Uitfaseringspac

• Nader uit te werken

a Bestaande polissen blijven gewoon gelden

b Dekkingstoezeggingen dt s ntb

c Nieuwe aanvragen ntb

• Bij dt s en nieuwe aanvragen geldt in ieder geval dat de COP26

verklaring ruimte biedt aan exportcontracten die v66r 1 januari
2023 in werking zijn getreden
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Bijiage Brandstof type

Differentiatie olie en gas

Verklaring maakt geen principieel onderscheid tussen olie en gasVerklaring

■

Ekvportefeuille Ultimo 2020 26 fossiel

Uitgesplitst 51 gas 47 olie 2 olie gas

VK DK geen onderscheid tussen olie en gas Wei vallen gascentrales en bijhorende infra onder de

uitzonderingen in geval van DK geldt die uitzondering maar tot 2025 2027 Zweden maakt geen onderscheid

olie en gas in winning maar wel uitzondering voor gascentrales Frankrijk hanteert een andere uitfaseerdata ■

voor olievelden 2025 en gasvelden 2035 jj j

Level Playing field

internationaal

5 1 2a
5 1 2a

J
Beleidscoherentie Nederlandse inzet bij MDB s geen onderscheid tussen olie en gas

Invest International geen onderscheid

FMO In zijn algemeenheid geen onderscheid maar wel ruimte voor gascentrales in LIC s

Geen nieuwe olie en gasvelden noodzakelijk Investeringen in bestaande infrastructuur blijven benodigdlEA rapport

1225652 00016



Bijiage Upstream winning olie gas

^
Ontwikkeling van een nieuwveld

Exploratie

Uitbreiding van een bestaand veld

^
Ontwikkeling van een nieuwveld

Extractie

In de slide geen onderscheid

tussen olie gas Zelfde soort

activiteiten

Uitbreiding van een bestaand veld

Onderhoud van een bestaand veld zonder

capaciteitsuitbreiding

Transport ongeraffineerd

product
Pijpleiding of transport voor nieuwveld

• Ruwe olie

• Aardgas
Pijpleiding of transport voor uitbreiding van

een bestaand veld

Pijpleiding of transport voor bestaand veld

zonder capaciteitsuitbreiding
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Bijiage Upstream olie gas

Exploratie winning transport

TK brief benoemt exploratie en exploitatieVerklaring

Obligo uit hoofde van polissen aantal

• Ultimo 2020 totaal €4 00 mrd 62

• 2018 2020 €2 65 mrd 46

• 2021 t mokt €l 29mrd 4

• Grote projecten 100 min 11

• Offshore support schepen 50

VK DK inclusief upstream extractie productie Zweden beeindigt per 2022 alle investeringen voor exploratie en extractie

Frans beleid is gericht op winning Spanje is gestopt met upstream olie

Ekv portefeuille

Level Playing field

internationaal

FMO will no longer invest directly in upstream Invest International nee tenzijBeleidscoherentie

Geen nieuwe olie gasvelden noodzakelijklEA rapport

1225652 00016



Bijiage Midstream verwerking olie

^
Nieuwe olieraffinaderij of opslag

Productie raffinage

opslag
• olieproducten

^ Uitbreiding bestaande olieraffinaderij of

opslag

Onderhoud bestaande olieraffinaderij of

opslag zonder capaciteitsuitbreiding

Tra nsport gera ffi neerd

product
^

Nieuwe en uitbreiding pijpleiding van

olieproducten naar gebruiker

• olieproducten
Onderhoud pijpleiding olieproducten naar

gebruiker

Transport van olieproducten voer en

vaartuigen in relatie tot nieuwe

olieraffinage

Transport van olieproducten voer en

vaartuigen in relatie tot bestaande

olieraffinage

Electridteits

opwekking

Gebruik

downstream
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Bijiage Midstream verwerking olie
Verwerking opslag transport

Referentie aan leveringen olieraffinaderijenVerklaring

Oblige uit hoofde van polissen olie gas aantal

• Ultimo 2020 €1 64 mrd 29}
• 2018 2020 €1 59 mrd 23

• 2021 t m okt €0 02 mrd 7

VK DK beleid is inclusief midstream bv transport}

Ekv portefueuille

Level Playing field

internationaal

5 1 2a

5 1 2a

Beleidscoherentie TBD

Veranderende vraag bestaande olieraffinaderijen uiteindelijk sluiting van bepaalde raffinaderijen voorzienlEA rapport
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Bijiage Midstream verwerking gas

^
Nieuwe gas of LNG faciliteit of opslag

Productle raffinage

opslag
• Gas

• LNG ^ Uitbreiding bestaande gas of LNG faciliteit of

opslag

Onderhoud bestaande gas of LNG faciliteit of

opslag zonder capaciteitsuitbreiding

Tra nsport gera ffi neerd

product
^

Nieuwe en uitbreiding pijpleiding van gas

LNG naargebruiker

• Gas

• LNG
Onderhoud pijpleiding van gas LNG naar

gebruiker

Transport van gas LNG voer en

vaartuigen} in relatie tot nieuwe

verwerkingsfaciliteit

Transport van gas LNG producten voer

en vaartuigen in relatie tot bestaande

verwerkingsfaciliteit

Electridteits

opwekking

Gebruik

downstream

1225652 00016



Bijiage Midstream verwerking gas

1
Verwerking opslag transport

Infrastructuur voor LNG verwerkende Industrie nader in te vullenVerklaring

Oblige uit hoofde van polissen olie gas aantal

• Ultimo 2020 €1 64 mrd 29}
• 2018 2020 €1 59 mrd 23

• 2021 t m okt €0 02 mrd 7

VK DK beleid is inclusief midstream bv transport gasinfra mogelijk uitzondering indien o a LDC NDC Fra in scope indien

verbonden aan nieuwe gasvelden bv natural gas liquifaction unit

Ekv portefueuille

Level Playing field

internationaal

Beleidscoherentie TBD

Geen nieuwe LIMG verwerkingsfaciliteiten noodzakelijklEA rapport

J
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Bijiage Midstream elektriciteitsopwekking
^

Nieuwe elektriciteitscentrale capaciteit olie

Elect riciteitsopwekking

Uitbreiding bestaande elektriciteitscentrale olie

Onderhoud van een bestaande elektriciteitscentrale

olie

Transmissie distributie

Nieuwe elektriciteitscentrale capaciteit gas

Uitbreiding bestaande elektriciteitscentrale gas

Onderhoud van een bestaande elektriciteitscentrale

gas

Gebruik elektridteit
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Bijiage Midstream elektriciteitsopwekking

L ■
Electridteitsopwekking

Verklaring Verklaring zegt dat alleen abated mogelijk is Geen unabated power sector

Obligo uit hoofde van polissen elektriciteitsproductie aantal

• Ultimo 2020 €0 01 mrd 4

VK en DK CCS nnogelijk en voor gascentrales en gerelateerde infrastructuur gelden

uitzonderingen o a 1 5 graden transitiepad LDC kolenvervanging FR elektriciteitscentrales

alleen als die minder uitstoten dan gemiddelde elektriciteitsmix in een land ZW gascentrales

alleen als in lijn met 1 5 graden transitie of tot eind 2023 bij grote ontwikkelingsbehoefte

of na oorlogse opbouw

TBD

Vraag energie 30 2050 I

Energiebehoefte westerse landen neemt af door bezuinigingen efficientie Energiebehoefte

opkomende marken neemt toe door economische ontwikkeling

Ekv portefeuille

Level Playing field internationaal

Beleidscoherentie

lEA rapport
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Bijiage Downstream gebruik olie gas

^
Klein gebruikers transport sector

Verkoop fossiele

brandstoffen4

Gebruik fossiele feedstocks

fossiele brandstoffen

Petrochemie

4 Staal aluminium en metaalproductie

Cement

Andere zware industrieen
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Bijiage Downstream gebruik olie en gas
Gebruik

Verklaring In de TK brief wordt expliciet genoemd dat de petrochemische Industrie niet onder de scope valt

Ekv portefueuille Oblige uit hoofde van polissen olie en gas aantal

• Ultimo 2020 totaal €0 97 mrd 7

• 2018 2020 €0 05 mrd 5

VK inclusief downstream refining and marketing maar excl heavy industries feedstock industries transportsector CCS

DK inclusief downstream energysector maar excl heavy industries CCS Spanje Frankrijk Zweden beleid omvat geen

downstream Spanje heeft wel normen voor benzine

TBD

Level Playing field

internationaal

Beleidscoherentie

Olie gas nog in de energiemix Geen duurzame alternatievenlEA Rapport
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5 1 2e

l@minbuza nl] I
I@minbuza nl1 5 i 2e | 5 i 2e|@nninbuza ^ 5 1 2e

^@minbuza nl1 l 5 1 2e | BFB EKI [| 5 1 2e |@minfin nl] [

]@minezk nl]

5 l 2e 5 1 2e 5 1 2eTo 5 1 2e

I 5 1 2e Ilf 5 1 2e 5 1 2e J@minbuza nl]
6 1 295 1 2e 5 1 2e

fBFB EKDil 5 1 29 |@minfin nl] l
DGLMO 5 1 26 |@minienw nl] p~ 5 i 2e [] 5 i 2e |@minezk nl]

l@vanoord cc^ 5 i 2e |@vanoord com] |
|@damen corn ll 5 i 2e |@damen com1 | 5 1 2e |@royalihc comil 5 i 2e |@rovalihc com1 l 5 i 2e |

5 1 29 @vnoncw mkb nl] | 5 1 29 l@vnoncw mkb nl|l 5 1 29 |@vnoncw mkb nl] ^ i 2fe vnoncw mkb nl^ i 2]@vnoncw mkb nl1

[@investinternational nl]

5 1 29 5 1 29 5 1 29

5 1 29 5 1 29 l@nabu nl]5 1 2e

5 1 2e

5 1 29

l@atradius com]
5 1 29 5 1 29 5 1 29 5 1 295 1 29

l@minienw nl]5 1 29DGLM[
From

Sent

5 1 29

Thur 1 20 2022 6 35 21 PM

Subject Agenda en bespreekstuk Werkgroep flankerend beleid COP26 verklaring 21 1

Thur 1 20 2022 6 35 28 PM

Verslag WG2 Flankerend Beleid 14 ian 20221 pdf

Bespreekstuk biieenkomst WG Flankerend beleid 210122 pptx

Received

Beste leden van de werkgroep

Morgen om 11 uur staat onze tweede bespreking

Hieronder de voorgestelde agenda De bespreking kunnen we doorlopen aan de hand van bijgevoegd bespreekstuk {grotendeels

gelijk aan die van vorige keer nieuw is alleen sheet 8

1 Opening en vaststellen verslag vergadering 14 1

Zie concept verslag bijgevoegd
2 Doelstelling en discussievragen sheets 8 en 9

Is de doelstelling en focus en of afbakeningj van de werkgroep voldoende duidelijk Open discussie ingeleid door korte

presentatie van de opbrengsten van een eerste ronde gesprekken met de vier deelnemende bedrijven over kansen

knelpunten en opiossingsrichtingen sheets hierover volgen morgenochtend Voorstei om doel focus en afbakening op

papier uitte werken in een klein groepje vraag wie pakken dit op

3 Presentatie overheidsbeleid sheets 10 t m 13

Toelichting vanuit de vier ministeries over bestaande en mogelijk aanvullende beleidsopties per ministerie 5 minuten

gevolgd door vragen

4 Werkafspraken

Wat zijn de volgende stappen bij het inventariseren prioriteren of uitwerken van concrete beleidsopties Met welke

deeljproducten kunnen we gezamenlijk aan de slag gaan eventueel in subgroepjes wie pakken dit op

5 Inbreng HLG 31 1 concept 26 1 gereed

Wat gaan we opieveren aan de aanstaande HLG Waar hebben we evt staring op nodig

Fijne avond en tot morgen

54 29

M 06| 5 1 29

Help save paper Do you really need to print tliis email

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseeide bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te veivvyderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor scliade van welke aai’d ook die verband lioudt met nsico s verbonden aan bet

elekti oniscli verzenden van berichten

Tliis message may contain infomiation tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to inform tlie sender and delete tlie message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from tlie risks inlierent in tlie electronic ti’ansmission of messages
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5 1 26 |Jj^ 1 2^ BFB EKI [1 5 1 2e |@minfin nil |5 1 2e[f1 2^ 5 1 29 | BFB EKI ri S I@minfin nl1
5 1 2e

To

5 i 2e l@rriinezk nrfl 5 i 2e |@nninezk nl1

~~|@rninbuza nr[l
~

|@atradius corn ll 5 1 2e |@atradius conn1

|@atradius corn ll |@atradius conn] P
|@boskalis corn ll |@bo^alis com1

5 1 2e |@royalihc com ^ 5 i 2e |@royalihc com15f^g tbshipvards corTf||i^tbshipvards com1 l
mkb nl] I 5 1 2b |@minezk nr|| 5 1 26 |@minezk nl]
From

5 1 26 @minezk nll

@minbuza nl] |5 1 26 5 1 26 5 1 26 5 1 26 @minbuza nl]
5 1 26

|@vanoord corn ll
l@damen com]

]@van oord com]5 1 2e 5 1 26 5 1 26

5 1 26 5 1 265 1 26

111 5 1 26 |@vnoncw5 1 26

] BFB EKI

Sent Tue 1 25 2022 11 16 53 AM

Subject RE publiek private WG1 interpretatie implementatie COP26 verklaring 13 jan 22

Tue 1 25 2022 11 16 00 AM

5 1 26

Received

Rapportage vanuit publiek private WG1 tbv FILG 31 docx

Beste alien

Hope this e mail finds you well

Vorige week vond de tweede bijeenkomst van onze publiek private werkgroep interpretatie implementatie COP26 plaats Een

van de onderwerpen tijdens deze bijeenkomst was het stuk voor de HLG

In de bijiage vinden jullie een voorzet voor de rapportage Graag hoor ik jullie opmerkingen commentaar uiterlijk morgen 26

januari COB

Dank alvast

Mede namens mijn collega s van FIN BZ EZK en ADSB

Met vriendelijke groet

5 1 26

Ministerie van Finanden

Exportkredietverzekeringeri en Investeringsgararities
Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

M 06| 5 1 26 I
I 5 1 29 l@minFin nl

{BFB EKI

Verzonden vrijdag 14 januari 2022 16 32

Aan 5 1 2e |[l^^ 1 2e|] bfB EKI 5 1 2e @minfin nl 5 1 2e| i 2^| 5 1 2^ BFB EKI 5 1 2e @minfin nl 5 1 2e @minezk nl

@minezk nl

5 1 26Van

@minbuza nl [ ] 5 1 265 1 26 5 1 26 5 1 26]5 1 26

5 1 26 5 1 26 5 1 26 @atradiu5 com

@damen com

] | 5 1 2e |@vnoncw mkb nl 5 1 2e |@minezk nl

Onderwerp RE Startbijeenkomst publiek private WGl interpretatie implementatie COP26 verklaring 13 jan 22

@minbuza nl

^@vanoord com

@ roya li he com^l^^tbs hipyards com

@atradius com

@boskalis com l5 1 26 5 1 26 5 1 265 1 26

5 1 26 5 1 26

Beste alien

Dank voor jullie deelname aan de eerste bijeenkomst van de publiek private werkgroep interpretatie implementatie COP26

Onderstaand vinden jullie een kort overzicht van de verschillende procesafspraken

Onderwerp Afspraak Wie

Level Playing Field Overzicht met beleid andere landen met

laatste informatie

Financien

Vast agendapunt
Nieuw beleid landen

documenteren

Relevantie landen

Geen beleid constateren dat er

geen besluit is genomen

1225599 00019



Bouwblokken Aanvullen bouwblokken level playing field

financierbaarheid

VNO NCW Bedrijven

Een gezamenlijk
werkdocument

Presentatie gebruiken als gezamenlijk
werkdocument

Werkg roep

Voonstel en onderbouwing op scope in

reactie op voonstel scope in de presentatie

Volgende bijeenkomst scope

discussieren

VNO NCW BedrijvenScope

Werkg roep

Uitzonderingen Input op focus van discussie grond voor

mogelijke uitzonderingen

VNO NCW Bedrijven

Input private kant op focus van de discussie

welke fossiele activiteiten zijn relevant

VNO NCW BedrijvenFocus

Extern Advies Bespreken mogelijkheid voor betrekken van

externe partijen Institute for integrated
economic research bij volgende

bijeenkomst

Werkgroep

Mochten er aanvullingen opmerkingen op bovenstaande tabel zijn dan horen we dit uiteraard graag Dank alvast hiervoor en

tot woensdagmiddag

Met vriendelijke groet

5 1 2s

Ministerie van Finanden

Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties
Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

M06| 5 1 2s I

I 5 1 2s~|^^i’^fi’^ i^l

Van 5 l 2e l 2^ i 2e BFB EKI 5 l 2e ^minfin nl

Verzonden woensdag 12 januari 2022 14 14

Aan ^ 1 2ep ^| 5 1 2s BFB EKI n5^1^@minfin nl r~

^minezk nl

| BFB EKI 1 5 1 2s |@minfin nl | 5 1 2s |@minezk nl

[^minbuza nhr

5 1 26

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2s ] j 5 1 2s5 1 2s

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e|@minbuza nl

l@vanoord com

@royalihc cQm^ ljlCtbshipvards com [
Onderwerp Startbijeenkomst publiek private WGl interpretatie implementatie COP26 verklaring 13 jan 22

@atradius com @atradius com

5 1 26 5 1 2s 5 1 2s@boskalis com @damen com

] 5 1 2s @vnoncw mkb nl 5 1 2s @minezk nl

5 1 2s

5 1 2s 5 1 2e

Allen

Morgenmiddag is de startbijeenkomst van de publiek private werkgroep interpretatie implementatie COP26

Zie hieronder een voorstel voor de agenda

1 Opening
2 Voorstelrondje
3 Doel planning en werkwijze werkgroep
4 Bespreking opzet gezamenlijke werkdocument

5 W v t t k

Bijgaand treffen jullie een presentatie die we kunnen gebruiken als leidraad voor het overleg In de presentatie wordt op

bepaalde onderdelen ook al een inhoudelijke schot voor de boeg gedaan nadrukkelijk bedoeld voor verdere bespreking

Mochten er nog vragen en of opmerkingen vooraf zijn dan hoor ik het graag

Tot morgenmiddag
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Met vriendelijke greet

j T2^5 1 2e|
5 1 2e ]

AfdeJing Export Kredietverzekering en Investeringsgarantie Directie Buitenlandse Finandele Betrekkingen
Ministerie van Financien

m 06j 5 1 2e~|
e | 5 1 26 | g minfin nl

a Korte Uoorhout 7 2511CW Den Hagg
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Rapportage vanuit publiek private werkgroep interpretatle implementatie COP26 verklaring

De werkgroep is tot op heden twee keer bijeengekomen {10 en 19 januari 2022 De eerste twee

bijeenkomsten stonden vooral in het teken van kennismaking doel en opzet van de werkgroep en

het identificeren van de reievante bouwbiokken voor de verdere uitwerking Deze rapportage geeft

een weergave van de discussie in de werkgroep De rapportage is opgesteld in afstemming metalle

leden van de werkgroep

1 Proces

Doel en opzet werkgroep

Doel van de werkgroep is het komen tot een gezamenlijk werkdocumentten aanzien van de

interpretatie en impiementatie van de COP26 verklaring met betrekking tot de

exportkredietverzekering ekv Hierin probeert de werkgroep om zo veel mogelijkte komen tot een

gezameniijk advies {common grounds maar er is ook ruimte voor verschiilende standpunten [agree
to disagree In dit werkdocument zullen in ieder geval de volgende punten uitgewerkt worden

1 Definitie reikwijdte {scope en uitzonderingen

2 Het internationaie speeiveid overzicht van het beieid van voor ons reievante landen

3 inzicht in transitie uitdagingen bedrijven {reievante input voor de andere werkgroep
4 Voorstel voor een tijdspad m b t dekkingstoezeggingen en nieuwe aanvragen

Zowel ministeries als bedrijven zullen input leveren voor dit document Het gezamenlijke

werkdocument vormt input voor de discussie in de High Level Groep {HLG Aan de Tweede Kamer is

in Q2 {juni 2022 een Kamerbrief toegezegd over de uitwerking van het nieuwe beieid en in Q1

{maart 2022 een Kamerbrief over de voortgang Daarbij is het streven van de ministeries om in de

voortgangsbrief contouren te schetsen qua interpretatie De bedrijven noemen deze planning

ambitieus

2 Discussie en besproken onderwerpen

Uitgangspunten

De Kamerbrief van 8 november 2021 vormt het startpunt van de discussie daarin is een eerste

duiding gegeven van wat de verklaring betekent In deze brief zijn uitgangspunten geformuleerd die

voor deze werkgroep relevant zijn

Het kabinet wil de internationaie overheidssteun aan de fossiele energie sector voor eind

2022 beeindigen om daarmee het volledige publieke instrumentarium incl de ekv in lijn te

brengen met de 1 5 graden uit het Klimaatakkoord van Parijs

Van belang is daarbij dat een transitie vormgegeven kan worden die haalbaar is met behoud

van kennis en banen en rekening houdend met de effecten op de minst ontwikkelde landen

Het belang van internationaie coordinatie met het oog op een level playing field

Level Playing Field

Context

Momenteel zijn er drie landen die aangeven dat hun beieid in lijn is gebracht met de COP verklaring

Te weten het VK Zweden en Denemarken Andere landen die de COP 26 verklaring hebben

getekend zijn net als Nederland bezig met de uitwerking van nieuw beieid

Discussie

• In de werkgroep bestaat overeenstemming over het belang van internationaie coordinatie

met het oog op het level playing field Het level playing field wordt meegenomen als

bouwblok

• De werkgroep spreekt af om te inventariseren wat andere landen doen qua beieid De

ministeries zoeken daarom actief afstemming met de landen o a via de E3F coalitie

1225649 00020



• De werkgroep constateert tevens dat de exportbasis per land verschilt en een een op een

vergelijking van beleid en mogelijke impact niet altijd te maken is

• De ministeries beargumenteren dat voor een benchmark naar landen moet worden gekeken

die de COP verklaring hebben ondertekend

• Bedrijven wijzen op bet ontbreken van nieuw beleid van andere landen Vender wordt er

gewezen op concurrentie vanuit landen die de COP verklaring niet hebben ondertekend e g

Japan en China

• De werkgroep concludeert dat een goede balans moeten worden gezocht tussen enerzijds

tijdigheid en anderzijds afstemming met het nog ontbrekende beleid van andere landen

Scope en onderbouwing

Context

In de Kamerbrief van 8 november is een eerste duiding van de scope van de COP26 verklaring

gegeven Deze eerste duiding is mede gebaseerd op duiding door de initiatiefnemers en eigen

analyse op basis van o a het lEA rapport over een C02 neutrale energiesector in 2050 in lijn met

Parijs Volgens de initiatiefnemers betreft de scope van de verklaring de gehele fossiele keten maar

biedt het landen interpretatieruimte door de mogelijkheid van uitzonderingen

Discussie

• Bedrijven hebben behoefte aan verdere onderbouwing en analyse van het genomen besluit

voordat er inhoudelijk keuzes worden gemaakt over de scope De deelnemende bedrijven

hebben behoefte aan objectivering en analyse over de verwachte effecten impact

• De bedrijven vragen of de ontwikkelingen in detaxonomie relevant zijn in de discussie

• De ministeries geven aan dat de ondertekening van de COP26 verklaring een politieke keuze

was waarmee Nederland bewust kiest om met een aantal andere landen voorop te lopen

• De ministeries zien ruimte om in de uitzonderingen rekening te houden met de benodigde

transitie en de Nederlandse exportbasis mits er een goede wetenschappelijke

onderbouwing is waarom deze in lijn zijn met de 1 5 graden doelstelling

Bouwblokken

Om de discussie te structuren heeft de werkgroep bouwblokken geidentificeerd die relevant zijn voor

de uitwerking van nieuw beleid

Investe ring project

Kjeuw

Bestaajid ujtbreiding

Besjaand ondejhoud

Brandstof type

KPLen

Olje

Gas

Locatie

Ontwikkelinsslanden

Regjo Arctic

Level playing field

Ondertekenaars

Vergelijkbare exportbasis

MeJ{Indel«ten

Upstream

Midstream

Downstream

Technpiogie grp^nj

Carbon capture

Mitleattecoi

Sraerj in brede zin

TVpetransactie

Relatie met de toMefe
waardeketen

Bel aidscoherentie

e g EU taxonomie

Wereldbank IMF OECD

lOygSt International

Paris alignment

In Din met 1 5 C doel

an^VM van emergnemix

InNjnmetNDC LTSIIand

TransjtiaM [afnemer

OffiiqnyeMioreJeprjMiE

Sch^iGo|ie gas

Routine flaring

Uittaseringspad

■ beya^de ppjjs^

deKkingstoezeggingen

nieuwe aanvragen

SDG s
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3 Vooruitblik en planning
De komende tijd zal er vender gewerkt wordt aan uitwerking van beleid langs bovengenoemde lijnen

Er zal daarbij onder meer gewerkt worden aan een gezamenlijk begrip van het lEA rapport datten

grondslag ligt aan de COP26 verklaring en daarmee een basis vormt voor de uitsluitingen en

uitzonderingen onder de COP26 verklaring Daarbij zal ook eventueel ander relevant

wetenschappelijken onafhankelijk onderzoek betrokken worden Daarnaast wordt bedrijven

gevraagd om input te leveren op in ieder geval twee relevante aspecten 1 Welke fossiel

gerelateerde activiteiten verwachten bedrijven in de toekomst Met andere woorden op welke

gebieden moeten we ons gaan richten in de discussie 2 Hoe zit de benodigde energietransitie er

volgens de bedrijven uit En in hoeverre past dat binnen het 1 5 graden scenario van lEA Dit

gezamenlijk zal hopelijk leiden tot onderbouwing van de activiteiten die voortaan uitgesloten dan

wel uitgezonderd worden De planning is om in de HLG van februari een eerste inhoudelijk

uitwerking op onderdelen te kunnen presenteren
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Concept inzet werkgroep afbakening

Procesmatig

Begin met het verband tussen de werkgroepen afbakening en flankerend beleid Het zijn

communicerende vaten en kunnen niet los van elkaar worden gezien

Zorgvuldigheid is van belang Het tempo om nieuw beleid te willen maken ligt te hoog waardoor

Nederland op de muziek vooruit loopt Bij andere lidstaten komt het begin pas dit jaar Te snel

handelen kan gevolgen hebben voor het internationale speelveld Het is cruciaal om

internationaal op te trekken en te benchmarken bij zowel afbakening als flankerend beleid

a Wat gaat Nederland doen om een level playing field te creeren met de koplopers {E3F

andere ondertekenaars en de landen die de verklaring niet ondertekend hebben Men

moet rekening houden met verschillende type landen

1

2

Onderbouwing behoefte aan fossiele brandstoffen

Twee scenario s in het lEA rapport Stated Policies Scenario STEPS en Announced Pledges Case

APC illustreren de energiescenario s gebasseerd op bestaand beleid en toezeggingen De eerste

betreft reeds bestaand beleid en de tweede betreft de situatie waarin de net zero toezeggingen van

landen daadwerkelijk gehaald worden

Figure 1 5 ▻ Energy related and industrial process CO2 emissions by region

and sector in the STEPS

Region

International bunkers

Sector
40

5 other
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Buildings
30

Transport

Emerging market and

developing economies
20
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Electricitv
Advanced economies

2050 2010 2030 20502010 2030

lEA All rights reserved

Global COiemissions rebound quickly after 2020 and then plateau

with declines in advanced economies offset by increases elsewhere
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Figure 1 6 » Total energy supply and CO2 emissions intensity in the STEPS
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Coal wse dec ines oi7 plateaus and renewab es and nafurai gas grow^ substanUally fo 2050

Het stepsmodel geeft aan dat er na een dip in het energieverbruik een toename zal zijn in het

gebruik van olie gas nucleaire energie en hernieuwbare energie Met een toename in het

energieverbruik van opkomende en ontwikkeiingslanden en een afname bij ontwikkeide ianden

Figure 1 12 i Total energy supply by source in STEPS and APC
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lEA All rights reserved

Announced nef zero pledges lift renewables in the APC from 12 of total energy supply

in 2020 to 35 in 2050 mainly at fhe expense of coal and oil
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Figure 1 14 ▻ Global elechicify generaiion by source in the APC
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Kenewabf s reach new he ghfs in fhe APC rising from josf under 30 of e ec ric fy supp y

in 2020 io nearly 70 in 2050 while coof fired generahon steadily declines

Met het APC pad zien we dat er een sterkere afname is in het gebruik van fossieie brandstoffen en

een sterkere toename in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen Echter wordt er ook in dit

scenario nog aanzieniijk gebruik gemaakt van fossieie brandstoffen en met name gas

Het lEA schets ook een Net Zero Emissions by 2050 scenario waarin de netto C02 uitstoot in 2050

gelijk is aan nul en de klimaatopwarming beperkt wordt tot 1 5 Kantekening hierbij is dat dit

scenario van alie overheden vraagt om het bestaande beieid en de net zero toezegging op te

schroeven

Figure 2 5 o Total energy supply in the NZE
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Renewobiss and nuclear power displace most fossil fuel use in the NZE

and the share of fossil fuels falls from 80 in 2020 to just over 20 in 2050
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Gelet op de scenario s van het lEA en het commitment om de opwarming van de aarde tot 1 5 graad

te beperken erkennen wij het belang om extra in te zetten op hernieuwbare brandstoffen en fossiel

af te bouwen Echter laten deze scenario s ook zien dat er in de periode 2020 2050 zelfs in de

meeste positieve scenario s nog een aanzienlijke behoefte is aan fossiele brandstoffen

De renewable energy market analysis van IRENA kijkt naar de mogelijke inzet van hernieuwbare

brandstoffen in Afrika en het energieverbruik in Afrika De algemene conclusie is dat Kanttekening

daarbij is geeft een vergelijkbaar beeld

Biobrandstoffen spelen een belangrijke rol in de Afrikaanse energiemix Alhoewel dit een positief lijkt

tezijn zijn de eigenschappen van deze biobrandstoffen belangrijk Deze biomassa bestaat

voornamelijk uit traditionele biomassa die inefficient is en zelfs schadelijk kan zijn Denk hierbij aan

hout kool resten van gewassen uitwerpselen van dieren en huishoudelijk afval

Figure 2 1 Total primary energy supply in Africa by source 2008 2018
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Interessant is ook de mate waarin de Afrikaanse bevolking toegang heeft tot energie en schone

kookmethoden Alhoewel de toegang tot elektriciteit sterk is toegenomen is de bevolking nog sterker

toegenomen waardoor het totale aantal mensen zonder toegang tot energie en schone

kookmethoden is toegenomen
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Het rapport geeft aan dat de energiebehoefte in Afrika snel toeneemt en dat er toenemende druk

ontstaat om te investeren in energie infrastructuur en technologie Tot nog toe is er alleen veel

ingezet op waterkracht maar Afrika heeft ook veel potentie voor andere hernieuwbare energie

bronnen Tegelijkertijd geeft het rapport aan dat gas een belangrijke rol zal blijven spelen totdat het

uitgefaseerd is in lijn met het Parijsakkoord

Kijkend naar zowel het IRENA als lEA rapport kunnen we concluderen dat er voorlopig nog een

aanzienlijke vraag zal zijn naar fossiele brandstoffen Daarnaast kan de inzet van gas in

ontwikkelingslanden {zoals Afrika ook bijdragen aan de toegang tot elektriciteit en schone

kookmethoden Hiermee wordt naast economische groei ook invulling gegeven aan het behalen van

de SDG s In dat kader zijn wij benieuwd of fossiele projecten een uitzonderingspositie zouden

kunnen krijgen indien dit resulteert in minder CO2 uitstoot verbeterde levensomstandigheden en

economische groei

EA energy scenarios unti 2050

• In October 2021 the International Energy Agency lEA published its World

Energy Outlook WEO 2021 The lEA defined four possible energy scenarios

until 2050

Stated Policies Scenario STEPS Business as usual Emission reduction plans of

governments will not or not fully be met in 2050 Consumption of fossil fuels will

continue to rise i e global warming could be 2 6 degrees Celsius in the year 2100

50 probability

Announced Pledges Scenario APS Climate goals set by governments will be fully

met such as net zero emissions in the EU UK in 2050 but unfortunately a lot of

countries have not set targets yet As a result global warming could be 2 1

degrees Celsius

Sustainable Development Scenario SDS Climate goals will be met i e EU UK USA

net zero in 2050 China in 2060 and the rest of the world in 2070 As a result global

warming will be limited to 1 65 degrees Celsius

Net Zero Emissions NZE All countries should realise zero emissions in the year

2050 i e limiting global warming to 1 4 degrees Celsius in 2100

The next slide illustrates the historical growth in oil demand globally between 1990 and 2020

Excluding biofuels worldwide oil demand was around 88 million barrels per day b p d in

2020 According to the APS scenario it decreases to 76m b p d in 2050 using SDS it falls to

46m b p d and taking NZE it will be 22m b p d In other words even at the very optimistic

NZE scenario oil is still needed for the production of chemicals and aviation The energy

scenarios APS or SDS are more likely to materialise
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Forecasted global oil consumption until 2050
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Level playing field
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financing fossil fuels abroad
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Many Chinese Fabrication Yards Vessel Design Companies are mostly European

Shipyards Vessel

Design Companies

Customers

Integrated
Vessel Suppliers

Fabrication Yards

•uT «iiinA MtnCtiKJirB ■NDuBlit r KtiLQinCB 40 Ll4

coscof 15 6 ^

bUWBh

MARIC

•E TW4Y ^ ^ COlxljglffi
cnooc

nB timEast

Z»SBSJ TBfe»LBJ
O 3fiEJtt« 5Jsto^sait5

il£ilVKCiU1EaNU«VilfC AiTti

VARD E3 rj subsea 7

1^ DQP Subsea EiOI il

J DEEPOCEAN

TechnipFMC

MetalSHIPS \4^RD5 h lAiaiN TGKNIKK
FLENSBURGEB

3 Fincantieri company d Fincantieri company

zHuisman
viiArarsiLA

_ _

©
SkEpstekrrfskVKLEVENDIIMSM ^

SRQoQiipLlT

ULSTEIN CusloMSC
5AIPEMHAUYAHD

I
Keppel

i MjfK rmsf r rfi o

i
sapura

•energyi
■

I
rpGULFJSLAKD

FABRICATION IN C Key
I

■

J

1456451 00021



Conclusies en actiepunten virtuele vergadering

High Level Groep HLG beleid fossiele ekv tiansacties

Maaiidag 31 janiiari 2022 16 30 18 00 uiu

Aanwezig

BHOS □ BHOS

FIN vz I 5 1 2e

5 1 2e mzK

_

FIN

5 1 2s 5 1 2e

FIN 5 1 2s5 1 2s 5 1 2s

ADSB ai5 1 2s 5 1 2s 5 1 2sseer

] VNQ | 5 1 2ssT^dHC 5 1 2s

] Boskalis5 1 2s

Agendapmit 1

buitsn vsrzosk

Agendapmit 2

5 1 2s Igeeft eeii toelicliting op werkgroep 1 n a v de rappoilage en eeiste gesprekken met
nieuwe bewindspeisoon
Nieuwe stas heeft intentie beleid van voorganger te continueren dus maart eei^te rappoitage
naar de Kamer en voor de zomer cf verzoek Kanier in prmcipe beleid klaar NL heeft zich in

Glasgow expliciet gecommitteerd aan 1 5 graden Dit gaat verder dan 2 graden van Parijs
In de rappoitage komt dmdebjk naar voren dat er zorgen bij bediiiven leven over bet level

playuig field de bidliinen van bet proces en de miiiite voor uitzonderingen
Level playing field UK Denemarken en Zweden hebben beleid af Andere landen zijn bezig

Frankiijk agendeert bet nu m de EU en bij de OESO Eventueel kaiiNL een feedback loop
mbouwen Inzet overheidsbeleid is vaststellen euid jmii zoals met Kamer afgesproken met

optie tot aanpassmg voor emd 2022 mdien andere landen een hele andere mvulling kiezen

EU taxonomie bjkt niet meer munte te bieden op bijv upsbeam en midsheam gas dan

Glasgow

Scluiftelijke input bediijven met voorstellen voor mogelijk uitzonderingen op Glasgow bij
voorgenomen bansacties kmmen bediijfsgevoelig zijn daarom bereidlieid om ook bedrijven
mdividueel te spreken
Energiebansitie mNL en mondiaal is niet de focus van de HLG want de primaire focus is

op export door bet Nederland bediijfsleven Ook al blijf hetnoodzakelijk enkele

gasprojecten nabonaal te doen de komende jaren wil dit niet automatiscb zeggen dat je
overheidsstemi geeft aan fossiele expoitbansacties
In alle twaalf bouwblokken die m kaart gebracht zijn zit mimte voor uitzondermgen
Komende periode zal gewerkt worden op de 12 blauwblokken uit te werken

National Climate Plans NDC’s kmmen ook een rol spelen waarbij kan worden gekeken of

een ekv bansactie m 1 5 graden pad van ontvangend land past
vult aan we willen ontwikkelingslanden helpen bij bet maken van een

energie bansitie zonder stranded assets Niet ui alle landen zal gas als bansitiebrandstof

iiodig zijn

5 1 2s

De versclbUende bedrijven geven hmi gedachten mee tav werkgroep 1

Bedrijven eivaren een te sbakke deadlme omdat andeie COP26 landen nog met lijken te

bewegen en landen die al beleid hebben doen weuiig fossiele export bansacties

1225664 00022



Kamerbrief ii a v Glasgow laat volgeiis sommige bediijven weimg luimte mid eii

dowiistieam lijkeii vrijwel geheel uitgesloteii Er is bereidlieid wel met de bouwstenen mee

te deiikeii

Bij liaiitermg strakke inteipretatie veiwachten bediijven een belangiijke handieiking vaniiit

werkgroep 2

Disciissie met politick tav gas als tiaiisitiebraiidstof is noodzakelijk
Disciissie met politick over geopolitieke issues rondom gaslevering eneigiezekerlieid is

noodzakelijk Bediijven denken al na over alteiiiatieven voor de ekv

Acties

Zorgen over tijdpad cf verzoek Kamer onder aandacht brengen van bewindspersonen
MinFIN eiiMinBHOS

Scluiftelijke eventueel individueel en veiti ouwelijk input leveren aan voorzitter

werkgroep 1 Bediijven
Werkgroep 1 wordt gevraagd een analyse te maken hoe de erkemimg van gas als

tiansitiebrandstof vanwege het klimaat en de leveringszekerlieid zieh verhoudt tot uitfaseren

van expoitstemi aan gasprojeeten upstieam en midstieam Hieitoe wordt nadmkkelijk ook

naar MiiiKE en de bediijven gekeken
Agendapmit 3

licht de bevindingen vanuit werkgroep 2 toe

Ideeen van bediijven zijn essentieel voor het werk van werkgroep 1 om de aard van de

ondeisteimende rol van de overheid nader voim te geven Het woord
‘

compensatie’ is

liierbij wat de overheid betreft niet gepast het gaat erom hoe de tiaiisitie van bediijven te

ondeistemien Een inventarisatie van concrete voorstellen liieivoor vanuit de bediijven wordt

zeer op piijs gesteld

Hierbij geldt overigens dat het behoud van banen en keimis niet de huidige banen hoeven te

zijn maar kuimen andere banen zijn die tiaiisitie bevorderen link met energietraiisitie
vult aan dat de Rebel groep is mgehumd door Invest International Zij gaan

Invest Inteniational helpen bij vergroening en zullen ook in gesprek wihen met bediijven uit

de HLG

5 1 2e

5 1 2e

Bediijven geven het volgende aan ta v werkgroep 2

Op koite teimijn moeten de effecten van wegvallen ekv voor NL bediijven o a

omzetscliade en verlies van werkgelegenlieid wel gecompenseerd worden

IiiNl zijn er voldoende transitie instmmenten Voor ontwikkelmgslanden ontbreken die

echter en die zijn wel nodig om de transitie te bewerksteUigen
Vooral focus op bediijven die in de HLG zitten geen vergezichten
Geen behoefte aan ‘pot met geld’ Bediijven zoeken onderstemimg via

overheidsondersteuniiig om op nieuwe markten zaken te kuimen doen met mogelijkheden
die andere overheden him bediijfsleven ook bieden

Acties

Bediijven geven scluiftelijke eventueel individueel en veitiouwelijk input

Bediijven geven namen door van deehiemers aan subgroepen van werkgroep 2 bediijven
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Conclusies en actiepunten virtuele vergadering

High Level Groep HLG beleid fossiele ekv tiansacties

Maaiidag 31 janiiari 2022 16 30 18 00 uiu

Aanwezig

BHOS J 5 1 29

FIN vzj5 l 2e|| 5 1 2e l FIN
BHOS5 1 2e 5 1 2e

FIN5 1 29 5 1 2e

ADSB
^

5 1 2e 5 1 295 1 29seer

5 1 29 VNQ 5 1 29IHC 5 1 29

5 1 2e

Agendapmit 1

Afsprakeii van de vorige keer wordeii doorgenomen Alle aanwezigeii tevredeii over proces
wordt opgevolgd dooii S129vertegenwoordigt vaiiaf nu IHC

5 1 29 I FIN ill de Rijkscommissie | 5 i 2e [wordt per 15 2

5 1 29 5 1 29

5 1 29

Ageiidapuiit 2

Anibtelijke conclusies tav werkgroep 1

Nieuwe stas coiitiiiueert beleid van voorgaiiger diis maart eerste rappoilage naar de kamer en

voor de zoiner beleid klaar NL heeft zich m Glasgow expliciet gecoinniitteerd aan 1 5

graden Dit gaat verder dan 2 gr van Paiijs
Level playing field UK Denemarken en Zweden hebben beleid af Andeie landen zijn bezig
Franki ijk agendeert bet nu m de EU en bij de OESO Eventueel kaiiNL een feedback loop
mbouwen Beleid vaststellen emd juni zoals met kamer afgesproken met optie tot aanpassuig

voor eind 2022

EU taxonomie gaat niet meer munte bieden op bv upsbeam en mid sbeam gas dan Glasgow

Scliriftelijke input bediijven met voorsteUen voor mogebjk uilzonderingen op Glasgow
kunnen bediijfsgevoelig zijn
Energiebansitie mNL is met de focus van de HLG Ook al blijfje gas nationaal doen wil dit

niet zeggen dat je overheidsstemi geeft aan expoithansacties
In alle bouwblokken die in kaart gebracht zijn zit munte voor uitzoiidenngen

National Climate Plans NDC’s kmmen ook een rol spelen eventueel check of ekv tiansactie

in 1 5 graden pad van ontvangend land past
We willen ontwikkeliiigslanden helpen bij bet maken van een energie tiansitie zonder

stranded assets Niet in alle landen zal gas als bansitiebrandstof nodig zijn

Conclusies bedrijven tav werkgroep 1

We bebben onszelf een te stiakke deadline opgelegd andeie COP26 landen bewegen met

Kamerbrief nav Glasgow laat weinig luimte mid en downstream zijn uilgesloten
Bij liantermg stiakke inteipretatie veiwachten bediijven een belangiijke handieikmg vanuit

werkgroep 2

Discussie met politiek tav gas als tiansitiebrandstof is noodzakelijk
Discussie met politiek over geopolitieke issues rondom gaslevermg energiezekerheid is

noodzakelijk
Discussie met poltitiek over nationaal beleid tav fossiel is noodzakelijk
Bediijven denken al na over alteniatieven voor de ekv

Acties

Politiek toetsen of uitstel verzoeken van kamer wenselijk is MiiiFIN en MiiiBHOS

Sclniftelijke eventueel individueel en veitiouwelijk input leveren aan voorzitter

werkgroep 1 Bediijven
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Werkgroep 1 bespreekt rol van gas als tiansitiebraiidstof

Agendapmit 3

Ambtelijke conclusies tav werkgroep 2

Ideeeii van bediijven zijn essentieel voor bet werk van werkgroep 1 Dan knnnen we aan bet

werk en de onderstemiende rol van de overlieid definieren Het woord
‘

compensatie’ willen

we niet gebmiken
We moeten kijken hoe vanuit het idee van tiansitie bediijven kumieii helpen
We hebben een nanatief nodig van hoe we in Nederland de nieuwe energiebiomien naderbij
kmmen brengen
Het behoud van banen en kermis hoeven niet de huidige banen te zijn inaar kmmen andere

banen zijn die transitie bevorderen link met energiehansitie
De Rebel groep is ingehunid door Invest International Zij gaan bediijven helpen bij

vergroening en zullen ook in gesprek willen met bediijven uit de HLG

Conclusies bedrijven tav werkgroep 2

op koite temiijn moeten de effecten van wegvalien ekv voor NL bediijven oa omzetscliade

en verlies van werkgelegenlieid wel gecompenseeid worden

InNl zijn er voldoende transitie instiximenten Die moeten er ook voor ontwikkelingslanden
komen

Vooral nu kijken naar directe compensatie voor bediijven die in de HLG zitten geen

vergezichten
Geen behoefte aan ‘pot met geld’ Bediijven zoeken onderstemmig via

overheidsinstiumeiiten om op nieuwe markten zaken te kmmen doen met mogelijkheden die

andere overheden hmi bediijfsleven ook bieden

Acties

Scluiftelijke eventueel individueel en veitiouwelijk input leveren aan voorzitter werkgroep
2 Bediijven
Namen doorgeven voor deelnemers aan subgroepen van werkgroep 2 Bediijven
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Beste leden van de werkgroep

Voor onze bespreking van morgen 13 30 15 00 uur hieronder de concept agenda Agendapunt 3 en 4 kunnen we doorlopen aan de

hand van bijgevoegd stuk

Agenda

1 Opening en vaststellen verslag vergadering 21 1

• Zie concept verslag bijgevoegd

2 Terugkoppeling HLG

• Voor onze werkgroep heeft de HLG een aantal acties aandachtspunten meegegeven in reactie op de drie gesteide

vragen in de presentatie Belangrijkste zijn 1} hetsnei van start gaan met de subgroepen zie agendapunt 3 2]
verzoek om schrifteiijke voorsteilen vanuit bet bedrijfsieven en 3} de vraag ofhet bedrijfsieven voidoende breed

vertegenwoordigd is in deze groep

3 Organisatie en bemensing sub groepen {definitieve samenstelling en werkwijze vaststellen aan de hand van sheets 8 en 9

Verzoek aan ministeries bedrijven en uitvoeringsorganisaties om de namen van de deeinemers aan de diverse

subgroepen in de vergadering door te geven zodat we de definitieve samenstelling van de subgroepen z s m

kunnen vaststellen

Eventueel resterende vragen mbt de indeling en inhoud van de sub groepen bespreken zoals positionering sub

groep Internationaal }

Wat werkwijze betreft is bet voorstei dat de subgroepen zelfstandig aan de slag gaan de trekkers organiseren dit

zelfj en bun voortgang terugkoppelen aan de werkgroep in de vorm van sheets en onderliggende documenten

uitwerking beleidsopties De werkgroep bespreekt de integrale voortgang en bepaait de input ricbting de

maandeiijksej HLG overleggen Voorstei Is om de werkgroepen twee wekeiijks bijeen te laten komen kijkend naar

aansluiting bij bet HLG ritme zie sheet 9}

s

4 Presentatie overheidsbeleid {aan de hand van sheets 11 t m 14

• Toeiicbting vanuit de vier ministeries over bestaande en mogelijk aanvuliende beleidsopties per ministerie 5

minuten gevolgd door vragen

Als er aanvullingen zijn op de agenda hoor ik het graag

Tot morgen

5 1 2s

M 06 5 1 2s
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Verslag overleg Werkgroep 2 Flankerend Beleid vrijdag 21 januari 11 12 30u MS teams

Aanwezig

5 1 2e BZ DIO vz [ 5 1 2e5 1 265 1 26 van Oord] Bos kalis

5 1 26 | Damen]
Atradius DSB |
fBZ DIOlj
5 1 26 | FIN

5 1 26 IHC

l Invest International I

n BZ DIO | 5 1 26 | BZ DDE

BZ IGG^

VNO NCW5 1 26 5 1 26

5 1 26 5 1 26

FIN J 5 1 26

^ I W

5 1 26 5 1 26

EZK 5 1 26 5 1 265 1 26

I W | 5 1 26 BZ DDEAfwezig 5 1 26

I W vervangt| 5 1 2e | I W

Afgesproken om verslagen van de werkgroep bijeenkomsten op hoofdlijnen te houden en te

richten op actiepunten
In aanvulling op het verslag van 14 januari zien bedrijven graag vermeld dat zij al lange tijd

bezig zijn met vergroening en al langere tijd sense of urgency voor aanpassing vernieuwing
van overheids instrumentarium in den brede hebben bepleit
Het door de voorzitter ingebrachte bespreekstuk ligt ter tafel en wordt besproken
De suggestie wordt gedaan om de doelstelling voor WG2 overleg ambitleuzer te formuleren en

nader te preciseren door toevoeging dat flankerend beleid ook gericht dient te zIjn op het voor

Nederland internationaal concurrerend bedrijfsieven te realiseren Daarnaast nietalleen

behoud van banen maar ook groei van banen na te streven Hierbij moet ook gekeken worden

naar de kansen die er liggen m b t export en de energietransitie

Bedrijven kunnen zich vinden in het opgestelde overzicht van belangrijkste kansen grootste

uitdagingen voor het bedrijfsieven in de energietransitie Het stuk zal worden aangepast op

basis van gemaakte opmerkingen
Voor het overzicht prioriteiten overheidsbeleid wordt voorgesteld om een aantal zaken toe te

5 1 26

voegen

o Productontwikkeling voor een succesvolle energietransitie

o Consortium vorming en structurering

o Concurrentiepositie en daarbij te kijken naar wat de andere landen doen op flankerend

beleid mn ook naar het productaanbod buiten de EKV kadens Internationaal Is een

beweging gaande van national content naar meer national interest invalshoek

waarbij ook naar de importkant en investeringskant gekeken wordt

• Omwille van de tijd zullen de overzichten van bestaand beleid en beleidsopties van de

verschillende ministeries in de volgende vergadering worden gepresenteerd en besproken
• Over de verdere werkwijze is afgesproken om in subgroepen te gaan werken aan

deelproducten onderwerpen De Voorzitter zal in samenwerking afstemming VNONCW

hiertoe met een voorstel komen voor deelonderwerp en werkverdeling
• De terugkoppeling vanuit de werkgroep aan de HLG 31 1 zal op hoofdlijnen zijn vooralsnog

bestaan uit de diverse bouwblokken en de scope en proces wat de werkgroep gaat doen Het

is nog te vroeg om inhoudelijk erop te kunnen ingaan De voorzitter zal een concept

presentatie voor de HLG aan de werkgroep toe sturen

Actiepunten

• Voorzitter stuurt voorstel voor subgroepen om deelonderwerpen verder in uit te werken

• Voorzitter stuurt concept presentatie voor terugkoppeling aan HLG

• Volgend overleg niet besproken maar zal zijn 4 februari 13 30 15 00 uur

1472284 00025



Sci6nC6“b3SiS 1 5 graden net zero fossie

IPCC SR15 analyseerde transitiepaden Conclusie 1 5 graden vraagt net zero 2050
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UNEP Emission gap roport laat zien dat NDC s van landen onvoldoende

zijn om te toetsen op 1 5 graden net zero
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Bron Emissions Gap Report 2021 funep org
1456445 00026



lEA NGt ZGrO R03dnn3p biedt wel handvaten 400 benchmarks

2021 no new unabated coal plants

2021 no new oil and gas fields and coal mines

2035 net zero electricity in advanced economies 2040 net zero electricity globally
2030

Universal energy access

All new buildings are

lero carbon ready

60 of global car sales

are electric

Most new dean techriologies
in heavy industry

demonstrated at scale

1 020 GW annual solar
and wind additions

Phase 0 ut of u nabated coal
in advanced economies

2040

50 of existing buildings
reifofined to

lero carbon ready levels

50 of fuels used

in aviation are

low emissions

Around 90 of existing
capacity in heavy

industries reach end

of investrttent cycle

Net zero emissions

electricity globally

Phase out of all

unabated coal and oil

power plants i

M35

Most applicances and
cooling systems sold

are best irt dess

50 Of heavy truck sales

are electric

No new ICE car sales

All industrial electric motor

sales are best In class

Overall net zero emissions

electricity in

advanced economies

Gt CO 2021

No new unabated

coal plants approved
for development 2025

No new sales of

fossil fuel boilers 2060

MorethanS5
of buildings are

zero carbon teady

Mere than 90 of heavy
industrial production

Is low emission

Almost 70 of electricity
generetion globally

i from solar PV and wind

35

30

25

2045
20

50 of heati ng demand
met by heat pumps |

15
L
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5

2020 2030 2035 2040 20502025 2045

ff 4

No new oil end gas fields approved
for development no new coal

mines or mine extensions

150 Mt low carbon hydrogen
850 GW electrolysers

435 Mt low carbon hydrogen
3 000 GW electrolysers

4 Gt CO captured 76 GtCOj captured

Bron Net Zero by 2050 Analysis 1EAElectricity and heat Industry • Transport ® Buildings Other
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_A net zero NZE verschuiving investeringen en handel uitfossie

Figure 3 4 c Average annual energy investnrtent 201 2020 and in the

Net Zero Emissions by 2050 Scenario Figure 6 21 c Value of international energy related trade by scenario
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ea aI rights reserved

Clean energy Iransifions are set lo bring about a major change

in longstanding global energy reiource bade potferns

Table 6 1 [ Averag« annual upstream od ar d gas investmenl by scerxeio

USD baiion

2020

SUPS APS POE

2020 2021 2030 2031 2050 2D21 2D30 2031 2050 2021 2030 2031 2050

Existing fields

New fieMs

2« 255 240 204 2SS 171

403 430 331 251 77 0

Tota 330 647 691 572 455 365 171

Bron World Energy Outlook 2021 Analysis lEA
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^ENA World Energy Transitions Outlook bevestigt dit beeld

Cumulative investments 2021 2050 USD tritlion in the l SX Scenario

and the PES

Where we are

heading PESj

Where we need

to be 1 5 S

131 trillwfi USD

pef y«ar

trillicnUSD

^penjeaj
n

Total additional

98 33trillion USD

trtlllmUSD

^riltonUSO
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Others
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and circular

ecorK my

9 Fossil fuei

and nuclear

26

10

13

22

2 544
^s

12
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Bron World EnergyTransitions Outlook 1 5°C Pathway irena org
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^E\IA AfDB analyse laat zien dat in Afrika een renewable based pad

superieure resultaten geeft

Average differences between 1 5 S and PES in the 2021 2050 period

More GDP More economy wide jobs Higher welfare

index

6 4 25 4A
i 3 5

f
ts s 1 S S ts s

Bron IRENA AfDB report Energy Transition Central to Africa s Economic Future
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UNEP Production gap report fossiele productieplannen
factor twee te hoog
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EU Platform Sustainable Finance Technical expert group

ontwikkelde tech neutrale lOOg norm voor EU Taxonomie
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Science basis imo icaties

• 1 5 graden beleidsdoel consistent met mondiale net zero

commitments Urgentie doorvertaling in implementatie
• lEA en IRENA bieden helder transitiepad naar net zero

grotendeels universeel

• Enorme groei investeringen in energietransitie
divestment uit productie fossiele brandstoffen

• Geen aanwijzing voor transitierol aardgas
geen ruimte voor meer gas in 1 5 gradenpad

• Te overwegen onderhoud bestaande infrastructuur diversificatie

fossiele infrastructuur havens

1456445 00026



5 1 2eTo @nninbuzajTl]
5 1 2e I |5 1 2e| j5 1 2e| BFB EKI [1

EF j5 1 2e| BFB EKI || 5 l 2e |@minfin nl]
BFB EKI

]@minfin nl] 5 1 2e I@minfin nl1 |5 i 2e[5 1 2eCc 5 1 26

From

Sent

Subject RE RIJH^ Belgie Bilateraal Handel Verslag gesprek minister Schreinemacher met Belgische minister van Buitenlandse

Handel Wilmes

5 1 26

Wed 2 9 2022 12 49 53 PM

Received Wed 2 9 2022 12 49 00 PM

Bestel 5 1 26

Bijgaand een aantal bullits met de laatste stand van zaken

V Nederland is mede oprichter van de E3F coalitie waartoe Belgie in november 2022 ook is toegetreden E3F kan goed
dienen als implementatieforum voor het ekv gerelateerde aspect van de COP 26 verklaring waar E3F leden beleid met

elkaar delen NL heeft de coalitie vorig jaar voorgezeten dit jaar wordt dat overgenomen door Duitsland

V De ministeries van Financien van Belgie en Nederland houden bilateraal contact Eind februari wordt een gesprek
gepland tussen beide ministeries en Credendo

V Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt Gelet op het gelijke speelveld van met name de baggeraars is wel

afgesproken om de samenwerking op te zoeken

Met vriendelijke groet

6 1 2e

Ministerie van Finanden

5 1 26

Korce voomoui t_vv uen riaag

Postbus 20201 2500 EE Den Haag

tj 5 1 26

5 1 26 IWminfin nl

@minbuza nlVan

Verzonden woensdag 9 februari 2022 10 41

Aan | 5 1 2e | |5 1 2e| j5 1 26| BFB EKI

@minbuza nl |

5 1 26

512e I BFB EKI ^ 5 1 ^^minfin nl5 1 26 Pminfin nl 5 1 26

5 1 26 5 1 26 @minbuza nbCC 5 1 26 5 1 26

BFB ^ 5 1 26

Onderwerp RE RIJK] Belgie Bilateraal Handel Verslag gesprek minister Schreinemacher met Belgische minister van Buitenlandse

Handel Wilmes

5 1 26 5 minbuza nl 5 minfin nl5 1 2e

Beste 15 1 261 p 1 2e| zie vraagvan onze ambassadeur in Belgie hieronder

Kunnenjullie kort info deien ookvanwege gesprek minister Kaag vanmiddag hoe het ioopt met contacten met de Beigen via

Atradius of via Juiiie contacten met Belgisch Financien

iN a v de COP26 verklaring wordt onder regie van FIN in 2 werkgroepen gewerkt aan implementatie WG 1 getrokken door

FIN gaat over wat mag straks nog wel en niet met fossiel WG2 wordt getrokken door BHOS over flankerend beleid FIN is in de lead

voor het contact met andere landen waaronder Belgie voor het gelijke speelveld t o v college exportkredietverzekeraars FIN doet

dat via het zogenoemde E3F coalitie waar ook Belgie in zit

Kind regards

5 1 26

5 1 26 I DG Foreign Economic Relations | Ministry of Foreign Affairs

]| I 5 1 26 l S minbuza nlI Rijnstraat 8 12515 XP The Hague | The Netherlands | Cell i[ 5 1 26
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Fromj~ 5 1 2e

Seint woensdag 9 februari 2022 09 08

5 1 2e @minbuza nl

5 1 2e5 1 29 5 1 2e^minbuza nl ^minbuza nlTo

5 1 2s @minbuza nl

Subject RIJK] Belgie Bilateraal Handel Verslag gesprek minister Schreinemacher met Belgische minister van Buiteniandse Handel

Wilmes

Ook naar jullie directe adressen

korte vraag is atradius aan de slag met de implementatie van die cop26 verklaring

Ook omdat minister Kaag vandaag met de Belgische MinFin spreekt

Dank

5 1 24

Verzonden met BlackBerry Work

fwww blackberrv com1
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Datum dinsdag 08 feb 2022 4 15 PM
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@minbuza nl

5 1 26 |@minbuza nl BRU PPC | 5 i 2e |@minbuza nl

Onderwerp [RIJK] Belgie Bilateraal Handel Verslag gesprek minister Schreinemacher met Belgische
minister van Buitenlandse Handel Wilmes

5 1 26 5 1 26 @minbuza nl 5 1 26

Kunt u dit bericht niet goed lezen Bekilk dan de online versie 8 februari 2022

riinibmrm vdn Duimnidnube z dKen

Berichtenverkeer

Rijks Intern

Belgie Bilateraal Handel Verslag gesprek minister

Schreinemacher met Belgische minister van Buitenlandse

Handel Wilmes

Van BRU PPC

Verzonden op 8 februari 2022 16 15

Land regio Belgie

BilateraalForum

Thema Handel

Samenvatting

^jl^rak 8 februari met haar Belgische counterpart voor Buitenlandse Handel en tevens BZ Minister

in het Brusselse Egmont Paleis Het is eenste fysieke gesprek met een Europese

counterpart netgeen Wilmes zeer op prijs stelde

5 1 26
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• Exportkredietverzekeringen In navolging van Nederland heeft ook Belgie de COP26 verklaring

getekend over uitfaseren van overheidssteun voorfossiele projecten met in begrip van stoppen van

exportkredietverzekeringen in 2022 Momenteel is Belgie aan het bekijken hoe het smart

geimpiementeerd kan worden Wiimes geeft eerlijk toe dat dit problematisch is voor de Beigische
baggersector Goed ais Atradius NL] en Credendo BEL hierop samenwerken i v m geiijkspeeiveld

5
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• Exportkredietverzekeringen

In navolging van Nederland heeft ook Belgie de COP26 verklaring getekend over uitfasering van overheidssteun

voor fossiele projecten met in beg rip van het stoppen van exportkredietverzekeringen in 2022 Momenteei is

Beigie aan het bekijken hoe het geimplementeerd kan \worden Wilmes gaf aan voorstander te zijn van de

Green Deal maar dan we moeten oppassen om onszeif niet in de voet te schieten We moeten de uitvoering
van deze verklaring dan ook smart aan pa kken aid us de Beigische minister zuinigjes Wiimes voorziet voorai

een uitdaging voor de exportkredietagentschappen zoals Credendo in Beigie en Atradius in Nederland Zij gaf
toe dat de Beigische baggersector erg tegen deze opgave ophikt Het kan nuttig zijn om de Beigische en

Nederlandse exportkredietagentschappen samen te laten werken met het oog op een gelijkspeelveld aldus

Wilmes

1456424 00027

KEGEL
Tekstvak
buiten verzoek

KEGEL
Tekstvak
buiten verzoek



Aan DGES DGIS DGPZ DIE CPK DIE DIE EX DIE IN DEU IMH DIO DGBEB DDE IGG

SG RS SBV MIN AZ SBV MIN FIN SBV MIN EZ BLN PA LUX CDP PAR CDP PAR PA

BRU LNV BRU CDP BRU EA ANT CDP ANK CDP ATH CDP BDP CDP BKR CDP BRE

CDP BTL CDP DUB CDP HEL CDP KOP CDP LIS CDP UU CDP LON CDP MAD CDP

NIC CDP PRA CDP RIG CDP ROM CDP SKO CDP SOF CDP STO CDP TAL CDP VAL

CDP VIL CDP WAR CDP WEN CDP ZAG CDP OSL CDP BRE ISHE 5 1 2s

5 1 2e

5 1 2s l@minfin nl I 5 1 2e l@minienw nl I 5 1 2e [@minezk nl

5 1 2e l@minaz nl I 5 1 2e |@minaz nl l 5 1 26

1@mindef nl l@mindef nl [5 1 265 1 2e 5 1 26 ]
5 1 26 l@minbzk nl 5 1 26 l@minbzk nir 5 1 26

5 1 26 I@min1env nl 5 l 2e @minienv nl

5 1 26 l@minfin nl 5 1 26

@mindef nl r 5 1 26
5 1 26

Opsteller 5 1 26

Afgestemd CdP

Kenmerk BRU PPC 40 22

BeleidsType

Priori teit Routine

Rubricering Rijks Intern

Venslag InfoCategorie

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message

was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no

liability for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Help save paper Do you really need to print tins email

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseeide bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade van welke aai’d ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Tliis message may contain infomiation tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to inform tire sender and delete tire message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from tire risks inlierent in tire electronic tmnsmission of messages
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