
10 2 e |lp |l02 e| FIN DEELNFTK ^ I0 2 e |@minlin nl1
10 2 e |l|3 2j6f 0 2 4 BFB IEFI

Wed 10 16 2019 10 05 25 PM

To

From

Sent

Subject FW Vragenformulier 16 10 2019

Wed 10 16 2019 10 05 27 PMReceived

Vragenformulier 16 10 2019 docx

Vragenformulier 16 10 2019 pdf

10 2 e pittige vrageii succes Ik lees graag mee met viaag waar IFC wordt geiioemdHey

Veizoiiden met BlackBeny Work
www blackbeiiy com

Van l 10 2 6^1 10 2 e h de BFB IEFI J 10 2 6 [@minfm nl

Datum woeusdag 16 okt 2019 9 07 AM

Aan | 10 2 e |l^^0 2 4 BFB IEFI I0 2 e 1@minfm iil

OndeiTverp FW Vrageiifonuulier 16 10 2019

Hal[g^
Zie de vragen van de kamer over FMO wordt in 1 vraag ook zijdelings verwezen naar IFC

Groet|lO Z^
Van Secretariaat BFB

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 15 01

Aan MTBFB

Onderwerp FW Vragenformulier 16 10 2019

Van FIN BOX j I0 2 g | 5 minfin nl

Verzonden woensdag 16 oktober 2019 14 47

Aan Tenslotte 10 2 g @minfin nl FBox vragen

Onderwerp FW Vragenformulier 16 10 2019

I0 2 g @minfin nl

VanipIO^
Verzonden woensdag 16 oktober 2019 14 45 30 UTC t01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen

Onderwerp Vragenformulier 16 10 2019

Hierbij stuur ik u het vragenformulier van 16 oktober 2019

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

Griffie Plenair Bureau Wetgeving

Tweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018 2500 EA

T {31 70 3182217 | E 10 2 e|^tweedekamer nl | I www tweedekamer nl

1145662 00001



b^afl 1Q 2 e I FIN DEELN ^ 10 2 e |@minfin nl110 2 eTo

10 2 e |l^ 2 ^|l0 2 e| FIN DEELNFTK

Thur 10 17 2019 11 30 45 AM

From

Sent

Subject FW artikelen

Received

crop 2019 10 15 Trouw 15 10 2019 22 pdf

Thur 10 17 2019 11 30 46 AM

crop 2019 10 15 Trouw 15 10 2019 21 pdf

20191005 trouw lan drool pdf

1145663 00003



10 2 e| f^ | I0 2 e I GT FIN DEELN [| 10 2 e n@minlin nl1 |10 2 e |1^af|I0 2 e| FIN DEELN ^ I0 2e |@minfin nl1
10 2 e|1p 2|^|10 2 epio 2 ^FIN DEELN

Mon 11 23 2020 5 24 52 PM

To

From

Sent

Subject RE Verslag issues call

Received Mon 11 23 2020 5 24 53 PM

Ha

Hierondereen verslag van het issue overleg van zojulst

Gr|l0 2 e|
ISSUES CALL FMO 23 NOV 2020

[ buiten verzoek

3 updates Feronia | buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Feronia

Restructuring Feronia is formeel rond

Er is een statement gedaan zie https www cdcoroup com en news insioht news a statement on the completion of the

restructuring of feronia

CDC is aandeelhouder af KKM neemt alles over

Er worden veel medewerkers ontslagen
De nieuwe ASAP Action plan] is in werking
Tom van de Nieuwenhuizen en Alkaya informeren

buiten verzoek

BZ deelt een verslag van het issues overleg metde DGs

Van | 10 2 e | f^ | 10 2 e~^] {BFB IEFI

Verzonden maandag 26 oktober 2020 16 43

Aan |l0 2 e^p[fla^]i^ FIM DEELN | I0 2 e |]^6 pla^ FIN DEELN

Onderwerp Verslag issues call

Hi|l0 2 e|en|l0 2 e|
Hierbij een verslag van de call van zojuist over issues

buiten verzoek

I 10 2 e

1145677 00007



buiten verzoek

|10 2 e|
Groet

10 2 6 I

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Finanden

Korte Voorhout 7 | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 31 f0 6| 10 2 6 |
E I I0 2 e Itaminfin nl

1145677 00007



10 2 e|l^6j|l0 2 e|p^FIN DEELN ^ 10 2 e |@mintin nl1 | 10 2 e |l^|l0 2 e| FIN DEELN ^ 10 2 e |@mintin nl1
10 2 e |J0 2 4 | 1Q 2 e | FIN DEELN

Fri 1 29 2021 10 41 34 AM

To

From

Sent

Subject FW Article 29 1 Trouw PHC

Fri 1 29 2021 10 41 00 AMReceived

Ook voor jullie Zal er zo naar kijken
I0 2 e 10 2 6

10 2 e 10 2 e

10 2 6 10 2 6

10 2 e I

10 2 e I

jlO 2 610 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6

^0 2 6

10 2 6

Dubbel m6tlD 1145635

10 2 6 ||10 2 6|
|10 2 ^

1145666 00008



10 2 6

□ ubbel met ID 1145685

10 2 6 10 2 6

|l0 2 e|

10 2 6

1145666 00008



□ ubbel met ID 1145685

1145666 00008



10 2 9|l^6j|l0 2 e| [l0 2 e| FIN DEELN ^ 10 2 e |@mintin nl1
I0 2 e | l^ 2klia2^1nF^^N DEELN ll i0 2e |@minfin nl]
I0 2 e [|0 2 4 | loize I FIN DEELN

Fri 1 29 2021 12 18 07 PM

To

Cc

From

Sent

Subject RE Article 29 1 Trouw PHC

Fri 1 29 2021 12 18 00 PMReceived

FW Statement Feronia

Oke top Hierbij een conceptmail Jij nog aanvullingen

Hoi\ 10 2 6 ]
Vanmorgen is ereen artikel verschenen in Trouw overFMO s betrokkenheid bij Feronia een patmoliebedrijf in Congo waaraan

FMO drie leningen heeft verstrekt Hiettij de link naar het artikel en In de bijiage ook een eerder mail van ho ^ el over dit project

https www trQuw nl buitenland banken stappen uit plantages congo zonder landroof op te lossen~bcec7el9

Aanleiding is de publicatie van een rapport gisteren van o a miiieudefensie FMO geeft aan dat het niet echt nieuwswaardig
is met name een recanstructie van hoe het er nu voor staat met Feronia

Trouw heeft vooral vragen gesteld over het mediation proces Tweejaar geleden is er een klacht binnengekomen bij het
klachtenmechanisme dat samen met Duitsland en Frankrijk opgezet is Door corona is mediation proces stil komen te

liggen De panelleden hebben aangegeven dat zij dit proces mediation tussen het bedrijf en de lokale communities

weer opstarten zodra de reisbeperkingen zijn opgeheven KKM de nieuwe investeerder die Feronia van faillissement

gered heeft accepteert dat Dit is goed nieuws maar is niet verwoord in het artikel

Verder ook goed om te weten dat FMO bezig is met in kaart brengen livelihood programme met [
]die na de verkoop aan KKM alleen nog maar via leningen betrokken is Ze

kijken hoe lokale gemeenschap minder afhankelijk wordt van PHC door bijvoorbeeld diverse gewassen te verbouwen

Ook hier is geen aandacht voor in het artikel

Artikel doet volgens FMO niet geheel recht aan complexiteit van de casus

zit een hele context achter waarjournalist niet op ingaat FMO kijkt nu of er feitetijke ontwaarheden in het artikel zitten

Ze wlllen sowieso een keer gesprek aangaan met Trouw aangezien het niet de eerste keer is dat de context niet goed
wordt meegenomen door die journalist

FMO zal niet komen met een schrifteiijke reactie FMO zal wel tekst op eigen website nog iets aanpassen en aangeven dat

mediation proces gewoon loopt Zie https www fmo nl phc and feronia

]heeft ook getweet of NL Staat strengere regels kan stellen Bankenconvenant en OESO richtlijnen Meer

10 2 g

[ 1Q 2 g

10 2 e stelt terechte vragen maar er

10 2 e

op terrain BHOS

FMO heeft ons twee weken terug al geinformeerd dat dit eraan zat te komen evenals een publicatie in het FD begin volgende
week n a v een rapport wat dan uitkomt over disclosure Hier ontvangen we ook tijdig bericht over

Groet

10 2 6 I
4

Van 10 2 6|i 2 4l0 2 6 10 2 e FIN DEELN

Verzonden vrijdag 29 januari 2021 11 47

Aan | 10 2 6 I j^ | 10 2 e | FIN DEELN

CC | 10 2 6 | l|3 2 s^ 10 2 6 I fIn DEELN

Onderwerp RE Article 29 1 Trouw PHC

Fla I 10 2 6 ]
Ja zeker goed om | I0 2 e | te informeren over het artikel

https www trouw nl buitenland banken stappen uit plantages congo zonder landroof op te lossen~bcec7el9

Fleb haar in juli ook nog een update gegeven over Feronia zie bijgaand en eind 2019 was er ook veel berichtgeving over

Grm

Van | 10 2 e | j^ | 10 2 e |] FIN DEELN 10 2 6

Verzonden vrijdag 29 januari 2021 11 35

Aan |l0 2 e^f^4lo 2 e| ^^ FIN DEELN j 10 2 e |@ininfin nl pio 2 e FIN DEELN 10 2 e |@minfin nl

Onderwerp FW Article 29 1 Trouw PFIC

Fla beide

Fleb even met| 10 2 e | gebeld Is een artikel verschenen n a v rapport over Feronia Vorige issues call al aangekondigd

Flierbij een toelichting
Gister rapport verschenen van o a miiieudefensie Niet echt nieuwswaardig Reconstructie van hoe het er nu voor staat

met PFIC voormalig Feronia Trouw heeft vragen gesteld hierover M n over het mediation proces Via klacht die bij
Duitse college s loop ligt stil bij corona Al 2 jaar ligt dat stil Flier vragen over gehad Beantwoord Vanochtend artikel

Artikel doet niet geheel recht aan complexiteit waar ze in zitten

context achter waar journalist niet op ingaat Wordt nu gekeken of er feitelijke ontwaarheden in het artikel zitten Willen

een keer gesprek aan met Trouw niet eerste keer dat context niet goed wordt meegenomen door die journalist
Komt geen schrifteiijke reactie in nieuwssectie met het zit zo Bestaande tekst van dit dossier wordt wel aangepast
FMO nl Feronia Issue website Daar wordt alinea toegevoegd waar ook wordt aangekaart dat mediation proces gewoon

loopt
Ook twee van

@minfin nl

stelt terechte vragen maar zit hele10 2 6

^of NL Staat strengere regels kan stellen Bankenconvenant en OESO richtlijnen
FMO is niet uit Feronia Onafhankelijk klachtenmechanisme is samen met Dui en Fr Financieren het up and running zijn van

mechanisme en panel members Panel members zijn onafhankelijk Vanuit panel is gisteren nog bevestiging gekomen
dat zij het mediation proces opstarten zodra de reisbeperkingen zijn opgeheven Mediation tussen bedrijf en lokale

10 2 6

1145685 00009



10 2 g Dat is goed nieuws

FD heeft ook vragen gesteld n a v rapport over disclosure zie verslag laatste issues call Rapport komt maandag of dinsdag
uit Reactie van FMO wordt meegestuurd met publicatie van rapport Ontvangen in loop van de dag nog meer informatie van

|1Q 2 ^ hierover

Zal ik dit ook even delen met| 10 2 ^
Groet

Van | 10 2 e |[l0 2 ^ | 10 2 e |@fmo nl

Verzonden vrijdag 29 januari 2021 09 56

Aan | 10 2 e 10 2 e^ FIN DEELM 10 2 e

CC 10 2 e^ 10 2 e 10 2 e

Onderwerp FW Article 29 1 Trouw PHC

Goedemorgen io 2 e |
Alles goed met je Zoaisje vandaag wel niet hebtgemerkt staat FMO in Trouw Hetgaat overde herstructurering van Feronia en

de nieuwe eigenaren van PHC KKM

Hieronder het artikel voor de volledigheid Verder zijn we de onwaarheden in het artikel in kaart aan het brengen om verder te

bespreken met de journalist Eventueel voIgt nog een update van ons PHC dossier op FMO

Voor de volledigheid het ICM panel heeft ons n a v het op handen zijnde artikel gisteren bevestigd datzij het mediatieproces
zullen hervatten zodra de reisbeperkingen zijn opgeheven
Mocht je verder nog vragen hebben bel me gerust
Groeten io 2 e ]
From

communities

@minfin nl

@minbuza nl

10 2 e 10 2 6

Sent 29 January 2021 9 35 AM

To |l0 2 e| |l0 2 e| | 10 2 e

Subject FW Article 29 1 Trouw PHC

Goedemorgen io 2 e|
Zie hieronder het artikel voor zover jij het een en ander niet al hebt gezien
Jij informeert de post toch Verder wordt er wel nog een keer door ons vanuit FMO kritisch tegen gelezen om eventuele

onwaarheden eruit te filteren

Die verwerken we weer in een reactie welke online zal komen vermoed ik

Mocht ik meer krijgen verneem je van me

Groeten

@minbuzaml

10 2 e

Trouw Ontwikkelingsbanken laten plantages aan lot over Link to translate

29 januari 2021

Erik van Zwam

Bankroet Europese ontwikkelingsbanken doen palmolieplantages in Congo over aan een investeringsmaatschappij Maarde

landroofkwestie blijft daarmee onopgelost

Stevige kritiek uiten elf Internationale ngo s waaronder Milieudefensie over de verkoop voor een habbekrats van drie

palmolieplantages in Congo Daarzijn diverse Europese ontwikkelingsbanken waaronder de Nederlandse FMO met leningen of

aandelen bij betrokken Zij houden op deze manier de vroegere koloniale landroof in stand door hun handen ervan af te trekken

De 25 000 hectare plantages waren van het Canadese bedrijf Feronia Om te voorkomen dat dat bedrijf in de zomer van 2020

bankroet ging werden de aandelen tegen een geringe restwaarde overgedaan aan de investeringsmaatschappij Straight KMM die is

gevestigd op het belastingparadijs Mauritius Ook lenigingen ter waarde van 150 miljoen dollar van ontwikkelingsbanken uit Duitsland

Belgie Frankrijk en Nederland werden grotendeels afgeschreven De Britse ontwikkelingsbank CDC deed als grootaandeelhouder

zijn belang over aan de private investeerder Straight KMM

Op de palmolieplantages is volgens het rapport Development Finance as Agro Colonialism van de elf ngo s sprake van misbruik van

mensenrechten ondermijning van arbeidsrechten en geweld tegen lokale gemeenschappen Bovendien bestaan er al meer dan

honderd jaar geschillen over de landrechten In 1911 verkocht de Belgische koning Leopold de landrechten van de plantages

Yaligimba Lokutu en Boteka aan de voorloper van Unilever Dit bedrijf verkocht de 25 000 hectare in 2009 aan Feronia

Al die tijd zeggen lokale gemeenschappen dat hun land gestolen is en eisen datterug Volgens Danielle van Oyen van Milieudefensie

lopen daar geschillenprocedures over Het was volgens haar nu de kans geweest voor de ontwikkelingsbanken om hun invioed aan

te wenden om dit op te lossen De leningen zijn grotendeels afgeschreven door het nakende faillissement van Feronia

In plaats van een einde te maken aan meer dan honderd jaar landroof met dubieuze eigendomsbewijzen van de grond wordt het

bedrijf overgedaan aan een private investeerder Straight KMM weet niets van het managen van een plantage Een voorbeeld de

nieuwe leiding bepaalde dat de landarbeiders via hun mobiele telefoon betaald krijgen De meesten hebben niet eens een telefoon

I io 2 e llio^van FMO ontkent dat de nieuwe eigenaar Straight KMM geen kennis van zaken heeft Deze investeerder was al een

tijdje medeaandeelhouder van het bedrijf |io^ bevestigt dat er al een geschillenprocedure loopt over de landrechten en dat de

1145685 00009



nieuwe eigenaar die respecteert De voortgang heeft volgens haar stilgelegen door een uitbraak van ebola in Congo en de

coronapandemie FMO heeft daar volgens |i0 2 e| geen grond in eigendom maar was alleen maar kredietverstrekker

Van Oyen van Milieudefensie zegt dat de procedure in november 2018 is gestart De lokale gemeenschappen hebben daarna nooit

meeriets vernomen De elf ngo s vinden dat met het dreigende faillissement van Feronia er een uitgelezen kans lag om dit probleem

over landeigendom en het gebruik van grond eindelijk eens uit de wereld te helpen

FMO is daar keer op keer niet gevoelig voor gebleken zegt Van Oyen De ontwikkelingsbank schermt dan met duurzame

actieplannen die zijn ontwikkeld voor waterputten scholen en gezondheidscentra waar bijna niets van terecht is gekomen De

mensen daarwlllen gewoon hun grond terug en die zelf bewerken

Van Oyen verwijst naar diverse gemeenschappen in Congo die 300 hectare plantage zelf in gebruik namen Hun inkomen is

verzevenvoudigd en ze zijn eigen baas

Ze blijftzich erover verbazen dat ontwikkelingsbanken die onderontwikkelde economieen moeten helpen met krediet eerder voor

private investeerders kiezen dan voor de mensen waar het omgaat Waarom steekt FMO geen geld in lokale Congolese

boerencooperaties om hen uit de armoede te helpen vraag Van Oyen zich af

Trouw nl Ontwikkelingsbanken stappen uit plantages Congo zonder landroof op te lessen fLink to translate

29 januari 2021

Erik van Zwam

Europese ontwikkelingsbanken doen palmolieplantages Congo over aan investeringsmaatschappij Landroofkwestie blijft onopgelost

Stevige kritiek uiten elf Internationale ngo s waaronder Milieudefensie over de verkoop voor een habbekrats van drie

palmolieplantages in Congo Daar zijn diverse Europese ontwikkelingsbanken waaronder de Nederlandse FMO met leningen of

aandelen bij betrokken Zij houden op deze manier de vroegere koloniale landroof in stand door hun handen ervan af te trekken

De 25 000 hectare plantages waren van het Canadese bedrijf Feronia Om te voorkomen dat dat bedrijf in de zomer van 2020

bankroet ging werden de aandelen tegen een geringe restwaarde overgedaan aan de investeringsmaatschappij Straight KMM die is

gevestigd op het belastingparadijs Mauritius Ook lenigingen ter waarde van 150 miljoen dollar van ontwikkelingsbanken uit Duitsland

Belgie Frankrijk en Nederland werden grotendeels afgeschreven De Britse ontwikkelingsbank CDC deed als grootaandeelhouder

zijn belang over aan de private investeerder Straight KMM

Meer dan honderd jaar geschillen

Op de palmolieplantages is volgens het rapport Development Finance as Agro Colonialism van de elf ngo’s sprake van misbruik van

mensenrechten ondermijning van arbeidsrechten en geweld tegen lokale gemeenschappen Bovendien bestaan er al meer dan

honderd jaar geschillen over de landrechten In 1911 verkocht de Belgische koning Leopold de landrechten van de plantages

Yaligimba Lokutu en Boteka aan de voorloper van Unilever Dit bedrijf verkocht de 25 000 hectare in 2009 aan Feronia

Al die tijd zeggen lokale gemeenschappen dat hun land gestolen is en eisen dat terug Volgens Danielle van Oyen van Milieudefensie

lopen daar geschillenprocedures over Het was volgens haar nu de kans geweest voor de ontwikkelingsbanken om hun invioed aan

te wenden om dit op te lossen De leningen zijn grotendeels afgeschreven door het nakende faillissement van Feronia

In plaats van een einde te maken aan meer dan honderd jaar landroof met dubieuze eigen domsbewijzen van de grond wordt het

bedrijf overgedaan aan een private investeerder Straight KMM weet niets van het managen van een plantage Een voorbeeld De

nieuwe leldlng bepaalde dat de landarbelders via hun moblele telefoon betaald krijgen De meeste hebben niet eens een telefoon
”

Kredietverstrekker

io 2 e ||lQ^van FMO ontkent dat de nieuwe eigenaar Straight KMM geen kennis van zaken heeft “Deze investeerder was al een

tijdje medeaandeelhouder van het bedrijf
”

|i0 2 e| bevestigt dat er al een geschillen procedure loopt over de landrechten en dat de

nieuwe eigenaar die respecteert De voortgang heeft volgens haar stilgelegen door een uitbraak van ebola in Congo en de

coronapandemie FMO heeft daar volgens i0 2 € geen grond in eigendom maar was alleen maar kredietverstrekker

Van Oyen van Milieudefensie zegt dat de procedure in november 2018 is gestart De lokale gemeenschappen hebben daarna nooit

meer iets vernomen De elf ngo s vinden dat met het dreigende faillissement van Feronia er een uitgelezen kans lag om dit probleem

over landeigendom en het gebruik van grond eindelijk eens uit de wereld te helpen

FMO is daar keer op keer niet gevoelig voor gebleken” zegt Van Oyen “De ontwikkelingsbank schermt dan met duurzame

actieplannen die zijn ontwikkeld voor waterputten scholen en gezondheidscentra waar bijna niets van terecht is gekomen De

mensen daarwillen gewoon hun grond terug en die zelf bewerken
”

Hun inkomen is verzevenvoudigd

Van Oyen verwijst naar diverse gemeenschappen in Congo die 300 hectare plantage zelf in gebruik namen “Hun inkomen is

verzevenvoudigd en ze zijn eigen baas
”

Ze blijft zilch erover verbazen dat ontwikkelingsbanken die onderontwikkelde economieen

moeten helpen met krediet eerder voor private investeerders kiezen dan voor de mensen waar het omgaat “Waarom steekt FMO

geen geld in lokale Congolese boerencooperaties om hen uit de armoede te helpen vraag Van Oyen zich af

1145685 00009



Hie following conditions apply to this e mail https www fLiio nl e mail disclaimei
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10 2 e I FIN]^ I0 2 e |@mintin nl1
I0 2 e |l^ 2^0 2 e| FIN DEELN ll i0 2 enta minlin nl]

From |10 2 a|l^ 2|^|l0 2 e|rnrZe1FIN DEELNl

Sent Fri 7 17 2020 10 27 51 AM

Subject FW Statement Feronia

Received

To

Cc

Fri 7 17 2020 10 27 52 AM

Hi I 1Q 2 e I
Betreft project Feronia zie svp onderstaand ter info

In het kort

Het palmoliebedrijf Plantations et Huileries du Congo S A PHC als project beter bekend onder de naam Feronia verkeert

momenteel in zwaar weer

Feronia is het Canadese beursgenoteerde moederbedrijf van PHC en vanwege de aanhoudende financiele problemen is er een

herstructurering ophanden waarbij KKM meerderheidsaandeelhouder vwordt en er een deel van de schulden wordt

kwijtgescholden
FMO heeft slechts leningen verstrekt bij dit project heeft verder geen equity stake samen met DEG Dui en BIO Bel

Naast een mogelijk financieel verlies voor FMO speelt op de achtergrond ook mee dat meerdere entiteiten van Feronia in landen

als Mauritius en de Kaaimaneilanden zijn gevestigd waarbij die laatste sinds februari dit jaarop de EU zwarte lijst
belastinqparadijzen staat

I0 2 g

G[^jj1g 2 e|

Van [
Verzonden vrijdag 17 juli 2020 09 43

Aan |l0 2 e^f2[^10 2 e| van FIN DEELN

CC | 10 2 e ||1Q 2 ^
Onderwerp FW Statement Feronia

Goedemorgen |io 2 e|
Zie hieronder zoals zojuist verstuurd naar BZ Lijkt me goed als jullie ook bekend zijn met het steigerwerk
10 2 e I in CC kan eventueel helpen bij verdere vragen persbericht

Groetjes I
_ _

From

Sent 17 July 2020 9 42 AM

To |l0 2 e| |l0 2 9| | 10 2 e

Cc I0 2 S ho 2 e 10 2 e |@fmo nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

@minbuza nl

Subject RE Statement Feronia

Ha |i 0 2 4
Hieronder de building blocks voor het statement dat we hopen te ondertekenen met

Geen idee vooralsnog of dat gaat lukken Terugvaloptie is dat FMO zelf een statement plaatst
Dit ligt nu bij |io 2 e| en zal via | io 2 e | CC in de gaten worden gehouden

Bij vragen weet ons te vinden Ik ben zelf officieel vrij dus dan graag via de telefoon Anders weet| io 2 e~|ook van de hoed en de

rand

Groeten

10 2 g

10 2 6 I
• Feronia Inc Feronia the Canadian stock market listed agribusiness has agreed to sell its equity interest in its operating

subsidiary in the Democratic Republic of the Congo DRC Plantations et Huileries du Congo S A PHC to KKM a long term

shareholder in Feronia

• PHC has been reporting losses over the last couple of years due to unfavourable palm oil prices combined with a very

challenging operating environment Over the last years the two major Shareholders of Feronia the British development

bank CDC and KKM have provided support to keep the company operational

• However it has now become clear that both PHC s operations as well as its Balance Sheet need to be restructured As

Lenders to PHC the European Developments Banks BIO DEG and FMO have worked in close consultation with the two major

Shareholders to avoid an immediate bankruptcy

• As a result the debt restructuring plan between KKM and Lenders includes the following conditions

VThe ongoing Independent Complaints Mechanism ICM mediation process for those communities that have expressed

concerns about Feronia will continue with the support of KKM CDC DEG BIO and FMO

V ESG Environmental and Social Governance spending to improve working conditions enhance the local environment

and provide education and medical facilities will be maintained by KKM and be independently audited to ensure

agreements made are seen through

V Feronia will cease to exist on the Canadian stock market significantly reducing the company s administrative cost base

1145766 00010



V Since 2015 when the loan agreement was signed between Feronia and the Lenders PHC has been transformed from

derelict plantations into a potentially viable business Especially for the people relying on the company we are relieved

that PHC will remain operational and that an immediate bankruptcy has been avoided

• KKM will continue the ongoing conversations with the local communities in Boteka Yaligimba and Lokutu and is

committed to further improve PHC s Environmental and Social standards

• The annual audit conducted by an independent E S advisor which is commissioned by the Lenders will be maintained

From |l0 2 e| |l0 2 a| | I0 2 e |@minbuza nl

Sent 17 July 2020 8 40 AM

10 2 e 10 2 ^ 10 2 e @fmo nl

Subject Statement Feronia

To

10 2 6Ha

Wij willen vandaag de minister inlichten over Feronia kan je het concept statement die jullie voorbereiden delen Is alleen ter

achtergrond zodat Ik de feiten nog eens goed op een rij heb

Groet

10 2 6

316| 10 2 6

Help save paper Do you really need to printthis 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 verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid 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 liabilityfor damage of any kind

resultingfrom the risks inherent in the electronictransmission of messages

The following conditions apply to tliis e mail https www fLuo nl e mail disclaimer
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10 2e 10 2 6 I FIN]^ I0 2 e |@mintin nl1
l0 2 e|lp 2|^l0 2 e| |T^ ^FIN DEELN ^ i0 2^@minfin nl1 1 i0 2e |1^|lQ 2 e|HFIN DEELN l iQ 2 e |@minfin nl1
I0 2 e [|0 2 4 | I0 2 e I FIN DEELN

Fri 1 29 2021 1 43 08 PM

To

Cc

From

Sent

Subject FMO in Trouw vandaag
Received Fri 1 29 2021 1 43 00 PM

FW Statement Feronia

Hoi I 10 2 ]
Vanmorgen is ereen artikel venschenen in Trouw over FMO s betrokkenheid bij Feronia een palmoliebedrijf in Congo waaraan

FMO drie leningen heeft verstrekt Hierbij de iink naar het artikel en in de bijiage ook een eerder mail van 10 2 e over dit project

https www trouw nl buitenland banken 5tappen uit plantages congo zonder landroof op te lo5sen~bcec7e 19

Aanleiding is de publicatie van een rapport gisteren van o a milieudefensie FMO geeft aan dat het niet echt nieuwswaardig
is met name een reconstructie van hoe het er nu voor staat met Feronia

Trouw heeft vooral vragen gesteld over het mediation proces Twee jaar geleden is ereen klacht binnengekomen bij
het klachtenmechanisme dat samen met Duitsland en Frankrijk opgezet is Door corona is mediation proces stil komen te

liggen De panelleden hebben aangegeven datzij dit proces mediation tussen het bedrijf en de lokale communities

weer opstarten zodra de reisbeperkingen zijn opgeheven KKM de nieuwe investeerder die Feronia van

faillissement gered heeft accepteert dat Dit is goed nieuws maar is niet verwoord in het artikel

Verder ook goed om te weten dat FMO bezig is met in kaart brengen livelihood programme met CDC Britse bank en

voormalig equity investeerder van Feronia die na de verkoop aan KKM alleen nog maar via leningen betrokken is Ze

kijken hoe lokale gemeenschap minder afhankelijk wordt van PHC door bijvoorbeeld diverse gewassen te verbouwen

Ook hier is geen aandacht voor in het artikel

Artikel doet volgens FMO niet geheel recht aan complexiteit van de casus

zit een hele context achter waar journalist niet op ingaat FMO kijkt nu of er feitelijke ontwaarheden in het artikel zitten

Ze wilier sowieso een keer gesprek aangaan met Trouw aangezien het niet de eerste keer is dat de context niet goed
wordt meegenomen door die journalist

FMO zal niet komen met een schriftelijke reactie FMO zal wel tekst op eigen website nog iets aanpassen en aangeven

dat mediation proces gewoon loopt Zie https www fmo nl phc and feronia

] heeft ook getweet of NL Staat strengere regels kan stellen Bankenconvenant en OESO richtlijnen Meer

stelt terechte vragen maar erI0 2 e

10 2 e

op terrein BHOS

Volgende week wordt ook een publicatie in het FD verwacht n a v een rapport wat dan uitkomt over het disclosure beleid

van FMO Om je hier alvast kort in mee te nemen

Internationaal onderzoeksbureau heeft een flink aantal projecten van FMO onderzocht Uitkomst van dit onderzoek is dat

gemeenschappen volgens hen niet voldoende kunnen participeren met huidig disclosure beleid

FMO gaat overwegen om beleid aan te passer n a v input ngo s en andere stakeholder Zullen voor een deel tegemoet
komen aan de vraag maar ESG documenten gaan ze voorlopig niet openbaar maker gaat alleen maar via de client

FMO wil stimuleren dat partner goede band opbouwt gemeenschappen en dat daar de informatie uitwisseling plaatsvindt
graag ook in samenwerking met ngo s Moest juist on the ground gebeuren

Vergeleken met EDFI s is FMO overigens vooruitstrevend en leidinggevend
Strekking van artikel is nog niet helemaal bekend We worden hierover op de hoogte gehouden

Groet

10 2 e I

DubbelmetID 1145685
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10 2 S 10 2 e

|10 2 ^

10 2 «

DubbelmetID 1145685

10 2 e ||lQ 2 e|
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|10 2 9|lp]6j|l0 2 e| ^^FIN DEELN ^ 10 2 e |@mintin nl1 [
|@min fin nil

10 2 6 |l^ 2 K|l0 2 e| FIN DEELN || l0 2 e |@minfin nl] 10 2 snj0 ^ ^ f^f^fFIN DEELNl[[
10 2 6 I 0 ^4 I 10 2 e I FIN DEELN

Wed 2 3 2021 11 07 42 AM

11^6^ 10 2 6 I10 2 6To

{FIN DEELNl 10 2 e

10 2 6Cc @min fin nl]
From

Sent

Subject RE FMO MVO vraag Van Raan

Received Wed 2 3 2021 11 07 00 AM

Komt zo nog via| lQ2 e [opmerklng van |l0 2 4 om laatste bullet te verslmpelen
Van |l0 2 e|f^4|io 2 e|]l0 2 e| FIM DEELN

Verzonden woensdag 3 februari 2021 10 47

Aari | 10 2 6 |j^ | 10 2 e | FIN DEELN

CC I 10 2 6 I l|0 2j€| 10 2 6 I FIN DEELN

Onderwerp RE FMO MVO vraag Van Raan

Ok neem Ik over stuur het daarna uit

Van | 10 2 e | jo^ | 10 2 6 | FIN DEELN]
_

Verzonden woensdag 3 februari 2021 10 47

|l^4| 10 2 6^ FIN DEELN

10 2 6 I^^^IO^ FIN DEELN

j0 2 4^0 2 4^0T^ FIN DEELN10 2 6

10 2 6 @minfin nl

S mlnfin nl |lP 2 e[lp[^10 2 e|i0 2 6|FIN DEELN

j^^^gogjFIN DEELN

10 2 6 10 2 6Aan

10 2 6 @minfin nl

CC | 10 2 6 |l^ 2j^ 10 2 6 I FIN DEELN

Onderwerp RE FMO MVO vraag Van Raan

Als we echt eerlljk vflllen zijn moeten we laatste bulet zo doen

1^4| 10 2 6^ FIN DEELN

Verzonden woensdag 3 februari 2021 10 44

pP MfEIN DEELNl j 10 2 6 |@minfin nl 10 2 e | j^ | 10 2 6 | FIN DEELN \~
10 2 6 | ]o 2 ^|0 2 |io ^FIN DEELN

10 2 6 10 2 6 10 2 6@minfin nl @minfin nl

10 2 6 10 2 6 ^minfin nlVan

Aan |10 2 6 O 2[410 2 6|
CC I 10 2 6 10 2 6 I FIN DEELN j 10 2 e | aminfin nl

Onderwerp RE FMO MVO vraag Van Raan

VFMO is opgerichtom te investeren in ontwikkelingslanden Vanwege de ingewikkelde situaties in deze landen kan

investeren niet zonder enig risico gelopen
VAIs aandeelhouder ben ik betrokken bij het algemene investeringsbeleid het MVO beleid en MVO doelstellingen van FMO

maar niet bij de afweging of er in een specifiek project geinvesteerd moet worden Dit is de kerntaak van FMO waar de

raad van bestuur eindverantwoordelijke is

V Mochten er problemen ontstaan bij een specifiek project dan spreek ik wel met de raad van bestuur over de vraag of het

algemene investeringsbeleid en het MVO beleid van FMO nog toereikend is Dit doe ik in afstemming met de minister

voor BHOS

VVoorwat betreft het palmolieproject heb ik van FMO beg repen datereen mediation proces loopt die zodra de

reisbeperkingen zljn opgeheven weer hervat wordt

Van |l0 2 e^i^^10 2 6| |l0 2 4 FlN DEELN ^ 10 2 e |^minfin nl

Verzonden woensdag 3 februari 2021 10 42

Aan | 10 2 6 | j^ | 1Q 2 e |] FIN DEELN 10 2 6

5 minfin nl

CC | 10 2 6 |j|0 2 t^ 10 2 6 I FIN DEELN 10 2 6

Onderwerp RE FMO MVO vraag Van Raan

10 2 6 @minfin nl

@minfin nl10 2 6

l^ej 10 2 6^ FIN DEELN

10 2 6 | j^^a2 ^f^ FIN DEELN

g minfin nl 10 2 6

10 2 6

10 2 6@minfin nl @minfin nl

Dank beiden voorstel voor beantwoording
VFMO is opgericht om te investeren in ontwikkelingslanden Vanwege de ingewikkelde situaties in deze landen kan

investeren niet zonder dat er enig risico gelopen wordt

VAIs aandeelhouder ben ik betrokken bij het investeringsbeleid in het algemeen van FMO en bij hun MVO beleid en MVO

doelstellingen maar niet bij de afweging of er in een specifiek project geinvesteerd moet worden Dit is de kerntaak van

FMO waar de raad van bestuur eindverantwoordelijke is

V Mochten er problemen ontstaan bij een specifiek project dan spreek ik wel met de raad van bestuur over de vraag of het

algemene investeringsbeleid en het MVO beleid van FMO nog toereikend is Dit doe ik in afstemming met de minister

voor BHOS

VVoorwat betreft het palmolieproject heb ik van FMO beg repen dat er momenteel een mediation proces loopt waarbij ereen

dialoog is met de lokale gemeenschap
Eens

Van 110 2 6 | j^ | 10 2 6^] FIN DEELN

Verzonden woensdag 3 februari 2021 10 38

]1p]4| 10 2 6~| FIN DEELN

10 2 6 ^minfin nl

@minfin nl |l0 2 6[]p[4|lQ 2 e| fo ^FIN DEELN

j^^a^^^^ FlN DEELN

10 2 6 10 2 6Aan

10 2 6 @minfinj2l
CC | 10 2 6 |l^ 2j^ 10 2 6 I FIN DEELN

Onderwerp RE FMO MVO vraag Van Raan

10 2 6 10 2 6 10 2 6@minfin nl @minfin nl

Ja hebben we over gesproken
Is een complexe casus en zomaar emit stappen gaat niet helpen Kunnen aangeven dat we daarover in gesprek zijn

1145682 00012



Hier nog wat info ik ga wear even lopen
Aanleiding is de publicatie van een rapport gisteren van o a milieudefensie FMO geeft aan dat het niet echt nieuwswaardig

is met name een reconstructie van hoe het er nu voorstaat met Feronia

Trouw heeftvooral vragen gesteld over het mediation proces Twee jaar geleden is ereen klacht binnengekomen bij
het klachtenmechanisme dat samen met Duitsland en Frankrijk opgezet is Door corona is mediation proces stil komen te

liggen De panelleden hebben aangegeven datzij dit proces mediation tussen het bedrijf en de lokale communities

weer opstarten zodra de reisbeperkingen zijn opgeheven KKM de nieuwe investeerder die Feronia van

faillissement gered heeft accepteert dat Dit is goed nieuws maar is niet verwoord in het artikel

Verder ook goed om te weten dat FMO bezig is met in kaart brengen livelihood programme met CDC Britse bank en

voormalig equity investeerder van Feronia die na de verkoop aan KKM alleen nog maar via leningen betrokken is Ze

kijken hoe lokale gemeenschap minder afhankelijk wordt van PHC door bijvoorbeeld diverse gewassen te verbouwen

Ook hier is geen aandacht voor in het artikel

Artikel doet volgens FMO niet geheel recht aan complexiteit van de casus [ stelt terechte vragen maar er

zit een hele context achter waar journalist niet op ingaat FMO kijkt nu of er feitelijke ontwaarheden in het artikel zitten

Ze willen sowieso een keer gesprek aangaan met Trouw aangezien het niet de eerste keer is dat de context niet goed
wordt meegenomen door die journalist

FMO zal niet komen met een schrifteiijke reactie FMO zal wel tekst op eigen website nog lets aanpassen en aangeven

dat mediation proces gewoon loopt Zie https www fmo nl phc and feronia

I0 2 e

]heeft ook getweet of NL Staat strengere regels kan stellen Bankenconvenant en OESO richtlijnen Meer10 2 6

op terrein BHOS

10 2 6 | FIN DEELN

Verzonden woensdag 3 februari 2021 10 33

Aan |lO 2 e^f2[^10 2 6| |io 2 4FIN DEELN 10 2 6 |@minfin nl

CC h0 2 e I 10 2 6 I FIN DEELN ^ 10 2 6

10 2 6 |^2 ^|j0 2 ||^FIM DEELM] j
Onderwerp RE FMO MVO vraag Van Raan

Ha heb het geprobeerd te integreren Zoiets

En is er met FMO gesproken over dat palmolie project Zo ja kan je daar nog 1 zin over toevoegen

[Over dit specifieke project heb ik met FMO gesproken en zij hebben mij toegezegd om de investering te herzien afte

bouwen opnieuw te analyseren etc etc]

Van 10 2 6 10 2 6 @minfin nl

fSminfin nl 10 2 6 |l[3 2]6 | 10 2 61 fin DEELN

t5 minfin nl

10 2 6 g minfin nl

10 2 6

Gr

10 2 6

Van |l0 2 6||} 2[^10 2 6| ^0 2 etFIM DEELN 10 2 e |^minfin nl

Verzonden woensdag 3 februari 2021 10 25

11p] [| 10 2 6^ FIN DEELN

CC | 10 2 6 | j0 2 ^j 10 2 6^FIN DEELN 10 2 6

10 2 6 |^4|^0 2 ^E0jj[FIN DEELN

Onderwerp RE FMO MVO vraag Van Raan

Dankjef 10 2 6 | eerste opzet hieronder

Vul jij aan met bullet voor MVO

VFMO is opgerichtom te investeren in ontwikkelingslanden Vanwege de ingewikkelde situaties in deze landen kan

investeren niet zonder dat er enig risico gelopen wordt

VAIs aandeelhouder ben ik betrokken bij het investeringsbeleid in het algemeen van FMO en bij hun MVO beleid en MVO

doelstellingen maar niet bij de afweging of er in een specifiek project gemvesteerd moet worden Dit is de kerntaak van

FMO waar de raad van bestuur eindverantwoordelijke is

VMochten erspecifieke problemen ontstaan bij een specifiek project dan spreek ik wel met de raad van bestuur over de

vraag of hetalgemene investeringsbeleid en het MVO beleid van FMO nog toereikend is

1^^| 10 2 6 ] FIN DEELN

Verzonden woensdag 3 februari 2021 10 15

Aari | 1Q 2 6 |l^6 | IQ Ze | FIN DEELN | 10 2 e

CC I 10 2 6 | j0 2 ^f 10 2 6 | FIN DEELnR
Onderwerp FMO MVO vraag Van Raan

Urgentie Hoog

Ha 10 2 6 10 2 6 zie vraag hieronder in spreektekst van Van Raan

Maken jullie de eerste opzet van het antwoord en dan kan ik aanvullen

Groet

10 2 6

Neem ontwikkelingsbank FMO Volgens de minister een voorbeeld op MVO gebied
^

Maar ondertussen financiert FMO palmolieplantages waar grove mensenrechtenschendingen en ernstige milieudelicten

voorkomen ^

En FMO gaat daar niet mee stoppen ook ^ In zijn antwoorden op onze vragen zegt de minister dat hij aandeelhouder op afstand is

en het aan deelnemingen zelf is om te bepalen hoe individuele investeringen zich verhouden tot klimaatdoelstellingen en andere

impactjdoelstellingen
^

10 2 6 10 2 6Aan @minfin nl

^minfin nl 10 2 6 |l|0 2j^| 10 2 61 fin DEELN 10 2 e

@minfin nl

aJminfin nl

10 2 6

10 2 6 10 2 6 ^minfin nlVan

aminfin nl |l0 2 e|llRfiQ^|l0 2 ^ FlN DEELN j lQ 2 e | aminfin nl

@minfin nl

1145682 00012



Hij wil financiele instellingen niet aansporen om gericht actie te ondernemen tegen specifieke misstanden ^ En hij gaat ook niet

zorgen voor bindende wetten en regels voor financiele instellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hij wil het niet eens de mogelijkheden onderzoeken ^

Klopt het dan dat FMO het vrijblijvende MVO beleid aan zijn laars kan blijven lappen

Moet ik nu concluderen dat hij inderdaad ook niet voornemens is om FMO aan te sporen om gericht actie te ondernemen ten

aanzien van deze misstanden

Vindt de minister ook niet dat hij zichzelf als publiek aandeelhouder hier een beetje te veel op afstand plaatst

En hoe overbrugt hij eigenlijk de afstand tussen detheorie van FMO als MVO voorbeeld en de praktijk van FMO als weapon of

mass destruction

Met vriendeliike greet

10 2 6 01 10 2 6

10 2 6

Ministerie van Financien j Generate Thesaurie

Directie Financieringen j Afdeling FTK

M06 I 10 2 6 I
10 2 6E @minfin nl

Werkdagentijdens lockdown ma wo do

^ Dit staat werkelijk in het voorwoord van het jaarverslag 2019
^ https www trouw nl nieuws nederlandse ontwikkelingsbank finandert landroof en andere misstanden~b2fa03cd

https www trouw nl nieuws de nederlandse fmo financiert de schending van basisrechten van arbeiders in congo~bdf898dl

https www trouw nl buitenland banken stappen uit plantages congo zonder landroof op te lossen~bcec7el9

^ https twitter com milieudefensie status 135481399692315Q339 s 21

^ https www partiivoordedieren nl vragen vragen van raan over het nieuwe investeringsbeleid van de nederlandse ontwikkelingsbank fmo
® In de SV over belemmeringen voor verduurzaming van de financiele sector

^ https www partiivoordedieren nl vragen vragen van raan over belemmeringen voor verduurzaming van de financi C3 ABIe sector

1145682 00012



Q A’s FMQ fOnderwerpI

STELLER PARTIJ Van Raan PvdD

VRAAG FMO financiert palmolie plantages en FMO gaat niet

stoppen Minister vindt zichzelf passieve aandeelhouder en wil

ook niet onderzoeken of gericht acties hoe verklaart de

minister de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het

afstandelijke aandeelhouderschap

KERN ANTWOORD

• FMO is opgericht om te investeren in ontwikkelingslanden

Vanwege de ingewikkelde situaties in deze landen kan

investeren niet zonder enig risico

• Als aandeelhouder ben ik betrokken bij het algemene

investeringsbeleid het MVO beleid en MVO doelstellingen

van FMO maar niet bij de afweging of er in een specifiek

project geinvesteerd moet worden Dit is de kerntaak van

FMO waar de raad van bestuur eindverantwoordelijke is

• Mochten er problemen ontstaan bij een specifiek project

dan spreek ik wel met de raad van bestuur over de vraag

of het algemene investeringsbeleid en het MVO beleid van

FMO nog toereikend is Dit doe ik in afstemming met de

minister voor BHOS

• Voor wat betreft het palmolieproject heb ik van FMO

beg repen dat er stappen worden gezet om de lokale

bevolking te helpen

1157979 00014



10 2 e | |0 2 4 | I0 2 e I FIN DEELNl l0 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e | [l0 24 |0 2 ^j[^
Ifaiminfin nl]

10 2 a|lt 2|^|l0 2 e||^ FIN DEELN

Mon 2 15 2021 11 26 54 AM

To

fFIN DEELNIll 10 2 e

From

Sent

Subject RE FMO issues call

Received Mon 2 15 2021 11 26 55 AM

Ha I 10 2 e | fo^
Hopelijk hebben jullie ook van de winterpret genoten afgelopen week

Ik ben nog bezig met m n emails bijwerken
Zijn er urgente zaken waar Ik met voorrang naar moet kijken
Ik zal in ieder geval naar de follow up van de stuurgroep kijken
Voor wat betreft de issue meeting van vanmiddag ik heb een ander overleg met BZ op datzelfde tijdstip dus wellicht kan jij

aanhakenjQ 2 |
Krijg je meteen een wat beter beeld van wat FMO zoal doet

Van I 10 2 e | j^ | 10 2 e |] FIN DEELN

Verzonden maandag 15 februari 2021 11 17

Aan

Onderwerp FMO issues call

Hi beide

Vanmiddag is weer issues call Meestal rouleren we wie eraansluit

@|io 2 6| fo ^ wil een van jullie deze keer aansluiten Ik zou eventueel ook kunnen laat maar weten

Zie onderstaand verslag van laatste keer

Groet

10^2 6 I

Van 11Q 2 e | |^ | 10 2 r^] FIN DEELN

Verzonden maandag 18 januari 2021 16 55

Aan | 10 2 e 10 2 e | FIN DEELN
_

Onderwerp FW Verslag issues call

ISSUES CALL 18 JAN 2021

i^ |0^^^^l^fFIN DEELN |l0 2 e|lf^ ^10 2 e|l0 2 e| FIN DEELN10 2 9

10 2 e 5 minfin nl

10 2 9 @minfin nl

buiten verzoek

buiten verzoek

Feronia

Op nationaal niveau onrustig 10 2 g

10 2 g

FMO is bezig met in kaart brengen livelihood programme met|lQ 2 g| hoe kunnen mensen op hun eigen stukje grond ook

bananen of graan planten zodat diversificatie van het aanbod ontstaat Kijken hoe lokale gemeenschap minder

afhankelijk wordt voor PHC Geleerd dat advies echt van Congolezen moet komen niet uit ander land want daar wordt

niet naar geluisterd Ook met oxfam gepraat die hadden kennis van on the ground

1145680 00015



10 2 g

]FMO spreekt
morgen met accounthouder ICM over wat er met lopende zaken gaat gebeuren onder corona zodat ze in ieder geval
tijdig kunnen reageren mocht rapport daar op in gaan

Gesprek gehad met Nieuwenhuizen ging goed
PialooQ met nao s

FMO in afwachten van voorzet ngo s voor een onderwerp

[ 10 2 g

bulten verzosk

Van |l0 2 6|i^{ia^ ^0 2 e[FIM DEELN 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden dinsdag 24 november 2020 23 49

Aan | 10 2 e |1^6 | 10 2 e | FiN DEELN I0 2 e |@minfin nl 10 2 e| |^j 10 2 e | {GT FiN DEELN | 10 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE Verslag issues caii

FMO gaat beidel 1Q 2 e [informeren er waren qeen Kamervraqen gesteld

Van | 10 2 e |1^ 10 2 e| FiN DEELN | 10 2 e

Verzonden dinsdag 24 november 2020 21 47

Aan |l0 2 e^p[flO^|io 2 e FiN DEELN 4 |@minfin nl 110 2 e | j^ | 10 2 | GT FiN DEELN 10 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE Verslag issues caii

Tliaiiks |l0 2 e|^
Een vraag Wie gaat

gesteld
Greet | iQ 2 e

Verzonden met BlackBeny Work
www blackbem\coni

Van |l0 2 6|l^^10 2 e| io 2 ^IN DEELN 10 2 6 |@ininFin nl

Datum maandag23 uov 2020 5 24 PM

Aan 110 2 e 10 2 e | GT FIN DEELN 10 2 e 1D 2 e | 1p ] 10 2 e| FIN DEELN ] 10 2 a |@minfm iil

OndeiTverp RE Verslag issues call

S minfin nl

10 2 6 mfomieren is dat FMO of BuZa Waren er Kameivragen

Ha

Hieronder een verslag van het issue overleg van zojulst

Gr|l0 2 e|
ISSUES CALL FMO 23 NOV 2020

buiten verzoek

T Fproni ^ T bulten verzoek

buiten verzoek

bulten verzoek

Feronia

Restructuring Feronia is formeel rond

Er is een statement gedaan zie https www cdcarouD com en news insiaht news a statement on the completion of the

restructuring of feronia

CDC is aandeelhouder af KKM neemt alles over

Er worden veel medewerkers ontslagen
De nieuwe ASAP fAction planl is in werking

10 2 6 nformeren

buiten verzoek
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buiten verzoek

BZ deelt een verslag van het issues overleg met de DGs

Van | 10 2 e | a^ | 10 2 e^] {BFB IEFI]
_

Verzonden maandag 26 oktober 2020 16 43

Aan |l0 2 e^f^^TaI^ foxiFIM DEELN j 10 2 6 |^minfin nl | 10 2 e |l^6 | 10 2 6 | FIN DEELN

Onderwerp Verslag issues cail

Fli |l0 2 e| en 110 2 61
Flierbij een verslag van de call van zojuist over issues

10 2 6 @minfin nl

10 2 6 @minfinml

I 10 2 6

buiten verzoek

10 2 6buiten verzoek

Greet

10 2 e I

Directie Finanderingen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Finanden

Korte Voorhout 7 | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 eT 31 0 6

E 10 2 e l@minfin nl

1145680 00015



10 2 e|lp]6j[i^ Pl^FIN DEELN ^ 10 2 e

10 2 e I Ti^ SM33M^IN DEELN

1@mintin nl1 ri02 « | FIN DEELN [| 10 2 e |@minlin nl1To

From

Sent

Subject RE Kamervragen PvdD 42

Mon 2 22 2021 6 21 06 PM

Vragen PvdD over FMO mn Feronia 004 j bocx

Mon 2 22 2021 6 21 05 PM

Received

En bijgaand in het doc van |l0 2 e| mijn gedachten bij vraag 16 en 17 Nog best ingewikkelde vragen die vr 16 en 17 Laat me weten

hoe jullie erover denken Weiiicht iets voor het actieoverleg morgen

Groeten 10 2 ^
Van |l0 2 e^| ^fia^ ^0 2 ^FiM DEELN

Verzonden maandag 22 februari 2021 17 53

Aan 110 2 e 10 2 e | FIN DEELN
_

Onderwerp RE Kamervragen PvdD 42

Bijgaand mijn aanvuiiingen
Heb ook alvast beantwoording voor vragen over Invest International toegevoegd

Grl|g^
Van | 10 2 e | j^ | 10 2 e~^ FIN DEELN

Verzonden vrijdag 19 februari 2021 09 1^
Aan |l0 2 e^p[^|l0^ ^0 2 ^FIN DEELN 4 |@minfin ni

Onderwerp FW Kamervragen PvdD 42

Fli |l0 2 e| en |0 2 ^
Zie bijgevoegd een eerste versie van de beantwoording van de KV Moor graag wat jullie ervan vinden Mogeiijk kunnen juiiie
voor 16 en 17 nog wat aanvuilen

Vraag over transparantiebenchmark is ai afgestemd met EZK en ik ben in overleg met Fiscale Zaken voor die iaatste over

belastingontwijking Ik zet het antwoord over beiastingontwijking ook aivast uit bij FMO omdat ik hier echt meer info van hun

nodig heb Voor de overige vragen wacht ik nog even op juiiie input

Woensdag 24 feb moeten we op werkvioerniveau overeenkomst hebben met BZ hierover Lukt het jullie om uiteriijk maandag
jullie input aan te ieveren

Groet

j^ a2|lC^FIN DEELN10 2 e

10 2 6 5 minfin ni

|^^a^^^^ FIN DEELN10 2 6 10 2 6 @minfin nl

0 2 6

Van 10 2 e 10 2 e 10 2 e

Verzonden woensdag 17 februari 2021 15 34

Aan 110 2 e 10 2 e | FIN DEELN 10 2 e | aminfin nl |l0 2 e|lf2[^10 2 e| fro i ^FIN DEELN j 10 2 e | aminfin nl

10 2 6 | j^ j0 2 piMtliM DEELN 10 2 e ~T@minfin nl

CC 10 2 6^ 10 2 6 10 2 6 @minbuza nl 10 2 e
^

10 2 e 10 2 e

Onderwerp RE Kamervragen PvdD 42

Ha I 10 2^
Dank voor de snelle reactie Als het jullie wens is om de stukken mede namens te sturen dan zullen we daar in mee gaan Goed te

horen dat juiiie waarschijniijk snel een reactie kunnen krijgen van Hoekstra

Groet

10 2 6

From I 10 2 6] |oI^ P^ 2 6 | FiN DEELN | 10 2 6

Sent woensdag 17 februari 2021 15 30

To I 10 2 6 | |l0 ^6| | 10 2 6

FIN DEEL^
Cc 10 2 6 10 2 6 1 10 2 6

Subject RE Kamervragen PvdD 42

Hi|T^
Dank voor jullie voorstel en duidelijke planning We kunnen ons hier grotendeels in vinden Met betrekking tot het niet

verzenden mede namens staan we er iets anders in Vragen zijn ook aan MinFin gesteld en er wordt verwezen naar het AO dus

lijkt ons logisch als het mede namens gaat De lijn gaat bij ons snel meestal 2 dagen dus ik denk niet dat hier veel snelheid te

winnen valt Hoor graag of jullie hiermee akkoord zijn
Groet

II
Van 10 2 e 10 2 e 10 2 6

Verzonden woensdag 17 februari 2021 15 1^
Aan I 10 2 6 | j^ | 10 2 6 | FIN DEELN ] 10 2 6 |@minfin nl |l0 2 6|jp]^10 2 6|^l0 2 6|FIN DEELN j 10 2 6 |@minfin nl

10 2 6 | j^ jo 2 ^iM ^FIN DEELN \ 10 2 6 ~Tg minfin nl

CC |i0 2 6| |i0 2 6| Jio 2 6 I@minbuza nl |l0 2 6| | 10 2^^ 10 2 6 |@minbuza nl

Onderwerp RE Kamervragen PvdD 42

Ha I 10 2 6 ] |10 2 6| en |0 2 ^

1145679

@minbuza nl

@minbuza nl

@minfin nl

[5 minbuza nl 10 2 6| ^ ^10 2 6 io 2 e FIN DEELN 10 2 e ^minfin nl

@minfin nl

@minbuza nl 10 2 6 10 2 6

f^ 0l|^10 2 6

10 2 6

10 2 6 @minbuza nl

^minbuza nl

00016



Wij hebben vandaag binnen BZ even het traject besproken m b t de PvdD en GL Kamervragen Wij zijn tot onderstaande

aanpak gekomen hierin hebben we ook opgenomen wat we van jullie [HN] verwachten

Input op Vragen van FIN

VWij zouden graag aan jullie willen vragen om een eerste aanzet te doen voor de volgende vragen 16 17 36 37 38 39

en 40 Wij kunnen aan de hand van jullie aanzet de definitieve antwoorden opstellen Daarbij de vraag om bij deze

rekening te houden metonze planning zie hieronder

VVragen 41 en 42 zullen we met jullie afstemmen als we een conceptantwoord hebben geformuleerd
Planning

V24 februari COB laagambteliik zijn de antwoorden afgestemd
V25 februari leestijdpTo Z e | bespreken van antwoorden

V25 26 februari antwoorden aanpassen a d h v commentaarl 10 2^
V26 februari COB antwoorden naarl 10 2 e |

V 1 Maart reactief^O ^ e

V2 Maart aanpassingen antwoorden aanpassen a d h v commentaai^ 10 2^e

V 3 Maart antwoorden de lijn in naar de PIv DGIS en MinBHOS parallel met Evaluatie

V9 Maart uitsturen naar de Tweede Kamer uiterlijk
De beleidsreactie wordt uitgestuurd met de antwoorden op de Kamervragen Planning is dat deze op 3 maart ook de lijn
in gaan

Mochten jullie de stukken nog af willen sfemmen op hoogambtelijk niveau dan graag dit parallel laten lopen aan het BZ

afstemmingstraject
Officiele betrokkenheid FIN

VGezien hetfeitdatde meeste vragen primair betrekking hebben op de verantwoordelijkheid van MinBHOS stellen wij voor

om de antwoorden niet mede namens MinFin te sturen Hierdoor zullen we ook in staat zijn om de vragen ook sneller te

kunnen beantwoorden Wei stellen we voor om in de antwoorden op te nemen van de minister van Financien heb ik

begrepen dat Kunnen jullie je hierin vinden

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag

Groet

10 2 e 10 2 e

Ministry of Foreign Affairs

31 0 6^ I I0 2 e l@minbuza nl

Rijnstraat 8 2515XP

Den Haag the Netherlands

From | 10 2 e] |^ | 10 2^ FIN DEELN | 10 2 e |^minfin nl

Sent dinsdag 16 februari 2021 19 58

To I0 2 e 10 2 e I0 2 e @minbuza nl

Cc h0 2 e^[^10 2 e| |0 2 ^FiN DEELM 1Q 2 e | 5 minfin nl | 10 2 e | fo^ [^^0 2 ^FIM DEELN 10 2 e

10 2 e [ ia2 e| | 10 £e

Subject RE Kamervragen PvdD 42

Ha |io 2 6|
Ik ga nog even dubbelchecken hoe het werkt tijdens een VAO Qua inhoud vind ik het ook lastig inschatten wat we kunnen

verwachten mogelijk wordt dit ook afgestemd op de beantwoording van de Kamervragen Zie bijgevoegd voorde context het

conceptverslag van het AO p 47

Groet

Van |10 2 e| |l0 2 e| | 10 2 e |@minbuza nl

Verzonden dinsdag 16 februari 2021 18 37^
Aan | 10 2 e 10 2 e^ FIN DEELN ^ 10 2 e

CC |l0 2 e| | 2|^10 2 6| [io 2 4FIN DEELN j 10 2 e |@r^in nl |
~

0 2 6 | f^ j^^0 2 e FIN DEELN 10 2 e ^@minfin nl

aminbuza nl

Onderwerp RE Kamervragen PvdD 42

Volgens mij wist ik dit nog niet Wat houdt dit precies in en wat is onze rol hierin

Groet

^minfin nl

@minbuza nl

@minfin nl

I0 2 e I0 2 e I0 2 e

10 2 e

316 10 2 e I
From ] 10 2 e]^f^ | 10 2^ FIN DEELN | 10 2 e

Sent dinsdag 16 februari 2021 18 13

To I0 2 e 10 2 e I0 2 e

Cc |l0 2 e]| j 2|^10 2 e|]tl0 2 6| FIN DEELN ^ 10 2 | 5 minfin nl | 10 2 e | jo^^^^g^FIN DEELN]

Subject RE Kamervragen PvdD 42

Ha ^0 2 e|
Weet niet of ik dat al had laten weten maar er komt op 6 7 of 8 april ook een VAO aangevraagd door Van Raan om aantal

moties te kunnen indienen Naar verwachting ook over FMO

Groet

I 10 2 6 ~|

@minfin nl

@minbuza nl

10 2 6 ^minfin nl

1145679 00016



Van |l0 2 e| |l0 2 e| | 10 2 e |@minbuza nl

Verzonden dinsdag 16 februari 2021 16 07

Aan |lO 2 e^^^10 2 e| io ^ FIM DEELM j 10 2 e |^minfin nl T | f^^^|l0 2 e|FIN DEELN

10 2 e [jO a fd 10 2 9 n^FIM DEELN j 10 2 e
^

Onderwerp Kamervragen PvdD 42

Ha o|l0 2 e| | |erij^
De PvdD heeft 42 vragen gesteld over FMO m n over Feronia PHC en disclosure beleid Zie bijgevoegd Er wordt ook gerefereerd

naar een opmerking van Hoekstra en in algemene zin denk ik dat we deze vragen beter gezamenlijk kan beantwoorden Kijk even

welke vragen jullie op mee willen kijken schrijven en laten we bier snel over bellen Laat maar even weten wie van jullie bier de

iead op gaat nemen

Groet

10 2 e 5 nninfin nl

@minfin nl

10 2 e

10 2 e

Help save paper Do you really need to print tliis email

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

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

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor scliade van welke aaid ook die verband lioudt met lisico s verbonden aan bet

elektromscli 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 inform tire sender and delete tire message The State accepts no liability for

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

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 geadresseerde bent of dit bericlit

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

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scliade van welke aaid ook die verband hondt met lisico s verbonden aan het

elektioiiiscli 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 inform tlie sender and delete tlie message The State accepts no hability for

damage of any kind resulting from tlie risks inlierent in tlie electiomc hansmission of messages

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 geadresseerde bent of dit bericht

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

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scliade van welke aai’d ook die verband lioudt met lisico’s verbonden aan het

elektioiiiscli verzenden van berichten

Tliis message may contain mfomiation 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 The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks udierent in die electronic tiansmission of messages

Help save paper Do you really need to print dus email

Dit bericht kan infomiatie bevaden die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseei’de bent of dit bericht

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

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

elektioiiiscli verzenden van berichten

Tliis message may contain mfomiation diat is not intended for you If you are not die addressee or if diis message was sent

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

damage of any kind resulting from die risks udierent in die electronic tiansmission of messages

1145679 00016



10 2 e l f^d 10 2 e I FIN DEELN ^ l0 2 e |@minfin nl1
10 2 e | 7tO^
Thur 2 25 2021 4 47 02 PM

To

From

Sent

Subject Antwoord Kamervragen van de leden Van Raan PvdD en Van den Nieuwenhuijzen GL

Received Thur 2 25 2021 4 47 06 PM

Antwoord Kamervragen van de leden Van Raan PvdD en Van den Nieuwenhuiizen Gro docx

Ha I 10 2 e |
Hierbij de conceptantwoorden Morgen maken we nog een slag

Groet

10 2 6

Help save paper Do you really need to print tliis email

Dit bericlit kan infonnatie bevatten die niet vooi 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 aansprakelijklieid voor scliade van welke aaid ook die verband lioudt met lisico’s verbonden aan het

elektromsch verzenden van berichten

Tins message may contain mfoiination 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 inform tire sender and delete tire message The State accepts no liability for

damage of any kmd resulting from tlie risks inlierent in tlie electromc hansmission of messages

1145670 00017



10 2 e 0 2i 10 2 e FIN DEELN I0 2 e ©minfin nl]To

@fmo nl1 |iP 2^ iP^iO 2 eniM ^ FiN DEELN J iQ 2e |@minlin nl1 1 i0 2 e |10 2 e

f^TT ZWFIN DEELN l

From

Sent

10 2 e 10 2 eCc

]@min fin nl]10 2 e

I0 2 e

Fri 2 26 2021 11 35 01 AM

Subject RE Vragen PvdD over FMO mn Feronia v2

Received Fri 2 26 2021 11 35 05 AM

bulten verzoek

From | 10 2 e | j0 2 ^ | 10 2 e | FIN DEELN

Sent 26 February 2021 10 24 AM

To^ 10 2 0

Cc | 10 2 e |^ ^^^FIN DEELN]10 2 e|f2[4l^jl0 2 ^ FIN DEELN

Subject RE Vragen PvdD over FMO mn Feronia v2

Hoi| 10 2 0^
Prima bedankt

10 2 010 2 6

Gr

10 2 0 I

VanJ 10 2 0 | jl0 2 e| afmo nl

Verzonden vrijdag 26 februari 2021 10 20

Aan I 10 2 0 1 1^ 1 10 2 e | FIN DEELN 10 2 6

CC |lO 2 0

0 2 fi^ FIN DEELN | 10 2 6

Onderwerp RE Vragen PvdD over FMO mn Feronia v2

@minfin nl

|a2^| Sfmo nl |lQ 2 0|i[ 2[^1O 2 0||io 2 ^ FIN DEELN] j 10 2 e | 5 minfin nl

@minfiTLnl

10 2 6 10 2 610 2 0

Goede morgen 10 2 e

Flet is binnen mijn team wel een onderwerp ik ben zelf niet de specialist maar heb wel teruggelezen in jou verhaal het eerste dat in mij op

kwam bi het lezen van de vraag De EU regelgeving waarnaar je verwijst zullen ook voor FMO van belang zijn van toepassing zijn

Ikzal het nog voor de dubbelcheck aan mijn teamgenoot voorleggen
G 10 2 0 I
From I 10 2 6] 1^ 1 10 2^ FIN DEELN | 10 2 e

Sent 26 February 2021 10 02 AM

To | 10 2 6 |i |l0 2 6| afmo nl

Cc 10 2 e

@minfiiijTl

^@fmQ nl |lO 2 et]p[^10 2 e||l0 2 e| FIN DEELN 10 2 e |jamlnfin nl

@minfin nl

10 2 6 10 2 610 2 6

^0 2 ^0 2 « FIN DEELN P 10 2 6

Subject RE Vragen PvdD over FMO mn Feronia v2

Hi| 10 2 6

~

Nog even voor de zekerheid heb jij ook de beantwoording van vraag 16 gecheckt waarin we verwijzen naar het gedragstoezicht van de AFM

Ben ik hiervoor bij jou aan het juiste adres of kun jij mij in contact brengen met de juiste persoon

Groet

10 2 6 I

Van I0 2 e q10 2 e| afmo nl

Verzonden woensdag 24 februari 2021 09 48

Aan | lQ 2 e | j^ | lQ 2 e | fin DEELN 10 2 6 |@minfin nl | lQ 2 e

Onderwerp RE Vragen PvdD over FMO mn Feronia v2

Dank voor de teolichting 10 2 e Ik begrijp het het blijft moeilijk inschatten hoe een boodschap overkomt

We zullen zien hoeveel aandacht er voor is

Vr groet| 1O 2 0 |
From 110 2 0 | ]o 2 ^ | 10 2^ FIN DEELN | 10 2 0 | 5 minfin nl

Sent 23 February 2021 3 37 PM
^

To | 10 2 0 ||l0 2 e|@fmo nl 10 2 6

Subject RE Vragen PvdD over FMO mn Feronia v2

Oke veel dank voor de check

Ik heb overigens ook nog getwijfeld om een passage op te nemen over belang dat een goede check wordt gedaan door toezichthouders belastingdiensten en

dat drt niet dubbelop moet worden met het werk dat banken verzetten Urteindelijk dit eruit gehaald omdat ik het idee had dat dit juist de nadruk legde op de

verantwoordelijkheid van banken hierin

Groet

10 2 6 @fmo nl10 2 6

10 2 610 2 0 @fmo nl

I 10 2 6 I

1145675 00018



jl0 2 e|@fmo nl10 2 eVan

Verzonden dinsdag 23 februari 2021 15 26

Aan | 10 2 e 10 2 e | {PIN DEELN j 10 2 e |^minfin nl | 1P 2 e

Onderwerp RE Vragen PvdD over FMO mn Feronia v2

Lijkt me op zich prima

From 110 26102^ {FIN DEELN | lQ 2 e |@minfin nl

Sent 23 February 2021 2 19 PM
^

Tol 10 2 e | |l0 2 €^@fmo nl I0 2 e

10 2 6 ^fmo nl10 2 6

10 2 6 10 2 6 @fmo nl

Subject RE Vragen PvdD over FMO mn Feronia v2

Hi| 10 2 6 I
Ik blijf mailen vandaag Zojuist ook input van onze tax experts ontvangen wat zorgt voor nog een kleine wijziging in het antwoord

Groet

I 10 2 6 I

Van 11Q 2 e | |^ | 10 2 9~^] FIN DEELN

Verzonden dinsdag 23 februari 2021 14 08

Aan 10 2 6 l0 2 6 S3fnno nl l0 2 e

Onderwerp RE Vragen PvdD over FMO mn Feronia v2

10 2 6 @fmo nl10 2 6

Hi| 10 2 6

Bedankt voor de input Ik zie net dat er lets niet goed was gegaan met opslaan van versies Zie bijgevoegd de aangepaste beantwoording op tax Als je bier nog

suggesties bij hebt hoorik hetgraag
Groet

m
Van 10 2 6 | j10 2 6|@fmo nl

Verzonden dinsdag 23 februari 2021 12 56

Aan I0 2 e pfmo nl p Q ^ ^ I FIN DEELN | 10 2 e10 2 6 10 2 6 pminfin nl

Onderwerp Vragen PvdD over FMO mn Feronia v2

ik heb een paar opmerkingen geplaatst mocht je dat nuttigvinden op het tax terrein10 2 6Beste

Succes en groet

The following conditions apply to this e mail https www fmo nl e mail disclaimer

10 2 6

Dit berichrt kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de aftender te

melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt gee n aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband boudt metrisico sverbonden 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 deiete

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

The following conditions apply to this e mail https www fmo nl e mail disclaimer

The following conditions apply to this e mail https www fmo nl e mail disclaimer

The following conditions apply to this e mail https www fmo nl e mail disclaimer

Hie following conditions apply to tliis e mail https www fino nl e mail disclaimer

1145675 00018



10 2 e | |0 2 4 | 10 2 e | FIN DEELN P l0 2 e |@minlin nl1
10 2 e I |l0 2 e|l 10 2 e

To

j@minbuza nl]Cc

10 2 e I0 2 eFrom

Sent Fri 2 26 2021 4 27 35 PM

Subject FW Kamervragen FMO

Fri 2 26 2021 4 27 40 PMReceived

Kamervragen 15 feb docx

From |l0 2 e| | 10 2 e

Sent Friday February 26 20214 27 PM

To I I0 2 e I |l0 2 e

Subject RE Kamervragen FMO

10 2 6Hi

Nogmaals veel dank voor jullie input We hebben het verwerkt in de antwoorden Kan je aangeven of jullie je kunnen vinden in de

antwoorden op vraag 16 17 en 38 En zou Je kunnen ingaan op de comments

Alva St bedank

Vr groet

10 2 6

From 10 2 e | |l0 2 e|
Sent Wednesday February 24 2021 6 34 PM

To 110 2 61 10 2 6 | [
Subject FW Kamervragen FMO deadline vandaag

Dit is voor jou

From ] 10 2^ FIN DEELN

Sent woensdag 24 februari 2021 18 31

To I 10 2 6 |l0 £e|

10 2 6 ^minbuza nl

10 2 6 @minbuza nl

10 2 6 @minfin nl

10 2 6 5 minbuza nl

Subject FW Kamervragen FMO deadline vandaag

Ik kreeg onderstaande nog mee van collega s voor de beantwoording van vraag 16 en 17

Het verwerken van MVO in de zorgplicht wordt onderzocht n a v een motie maar wij begrepen van onze collega s van marktgedrag en effectenverkeer dat dit

nog best ingewikkeld is Wat ons betreft des vooral belangrijk dat we in het antwoord blijven bij onderzoeken van de optie en niet al eentoezegging doen over

hoe dit er mogelijk uit zou zien

Weet niet of jullie hier al concrete aanvu II ingen hebben gedaan maar dan weet Je vast dat dit vanuit ons van belang is

Groet

10 2 6 I

Ditbericht kan irrformatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte

melden en hetberichtte verwijderen De Staat aanvaardtgee n aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het eiektronisch 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 resulting from the risksinherent in the electronic transmission of messages

Help save paper Do you really need to print tliis email

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

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

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

elektiomscli 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 kmd resulting from tlie risks inlierent in tlie electiomc transmission of messages

1145665 00019



10 2 e l f^d I0 2 e I FIN DEELN ^ I0 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e | [i^ fa2 ^[T^~

I@rriinfin nl1
10 2 elfi 2^10 2 e ^io3 ^FIN DEELN

Sent Wed 3 17 2021 8 13 40 AM

Subject RE FMO issues call 15 maart

Wed 3 17 2021 8 13 41 AM

To

{FIN DEELiilll
From

10 2 e

Received

OK dank je dat vermoedde ik al

Gflj^
Vamj 10 2 e | j^ | 10 2 e~^] FIN DEELN

Verzonden dinsdag 16 maart 2021 17 33

Aan |l0 2 e^f2[^|lO^]ioX¥tFIM DEELNl
_

Onderwerp RE FMO issues call 15 maart

Hi|l0 2 e|
Vanuit BZ die worden op hoger niveau een beetje onrustig omdat Feronia telkens weeroppopt MinBZ is tot nu toe alleen

gemformeerd via korte berichtgeving maar nog nooit via een meer uitgebreide notitie

j^^a^jq^FIN DEELNl10 2 e

Gr

I
Van |lQ 2 e| i| 2[^10 2 6|ll0 2 ^ FiN DEELN ^ 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden dinsdag 16 maart 2021 16 50

Aan | 10 2 6 10 2 e^] FIN DEELN j 10 2 e |^minfin nl | 10 2 6 | jo^ |^[lo 2 ^FIN DEELN

@minfin nl

Onderwerp RE FMO issues call 15 maart

Dank| 10 2 9 voor verslag
Korte vraag is de ter info notitie over Feronia aan BZ op initiatief van FMO of van BZ

Van 7 l0 ^ e 11^ 1 I {FIN DEELN] 10 2 e

Verzonden maandag 15 maart 2021 17 28

Aan |l0 2 e^p[^|Ta^|io 2 ^ FlN DEELN j 10 2 e | 5 minfin nl | 10 2 | f^j^[i^ FIN DEELN | 10 2 6

Onderwerp FW FMO issues call 15 maart

Floi beide

Zie onder^staand mijn verslag van issues call Nog een ding gemarkeerd wrat goed is om nog even te bespreken
Groet

1^1
Van I 10 2 e | jo 2 i^ | 10 2 e |] FIN DEELN

Verzonden maandag 15 maart 2021 17 06

Aan | 10 2 e | j^ | 10 2 e | FIN DEELN 10 2 6

Onderwerp FW FMO issues call 15 maart

Aanwezig tl0 2 e| |l0 2 e| |l0 2 e| | 10 2 e | BZ | 10 2 e | 10 2 e | 10 2 e | tl0 2 e| FMO | 10 2 e | RN

Feronia PHC

VWeer nieuvir incident bij Feronia KKM aandeelhouder kwram op bezoek ini I0 2 g j een plantage wat leidde tot een

demonstratie Aantal mensen opgepakt en weer vrijgelaten Twree weken na demonstratie ook nog een man opgepakt
door bewaker van Feronia Hij zou op zijn hand zijn geslagen door hen Een week later is de man overleden | 1Q 2 C |

I0 2 e

^minfin nl

5 minfin nl

@minfin nl

10 2 C

V FMO wil graag ter info notitie naar Kaag sturen over Feronia Meer beschouwend wat is het handelingsperspectief van FMO

bij deze investerinq Wat voor scenario s zijn er Ook wat zijn de qrenzen aan wat FMO kan doen

bulten v rzo»K

1145681 00021



buiten verzoek

Beleidsreactie en Kamervragen

V| I0 2 e Ikijkt vandaag naar beleidsreactie Woensdag krijgen wij versie Vrijdag gezamenlijk versie verzendkiaar Dan FMO

inhoudelijke check Begin voigende week terug van FMO en dan iijn in parallei
Bind voigende week naar Kamer sturen

VFMO zal beleidsreactie agenderen bij gesprekken met ngo s Ook uitnodiging voor gesprek commissie voor BZ en schrijven
Van Raan wat directer aan Met Van Mieuwenhuizen al gesproken een keer

I0 2 g

Joint agenaa

VAdditionaliteit kunnen datum prikken en aan de slag met voorbereiding Met een bestuurder FMO | lQ 2 e | en team RN

fl I hoeft niet Bespreekover strategische gevolgen van evaluatie 110 2 e | zal deze week aantal suggesties doen

voor datum

VSessie over evaluatie met het bestuur wordt ook gepland
10 2 6 | f^j|^^^FIN DEELNj [

Verzonden dinsdag 16 februari 2021 18 43

Aan | lQ 2 e | j^ | lQ 2 e | fin DEELN

Onderwerp RE FMO issues call

Aanwezig |l^|l0 2 4 10 2 e ||l0 2 e] BZ | 10 2 e e ||l^ 10 2 e HfMO |^ FIN

Van 10 2 6 @minfin nl

@minfin nl |l0 2 e|if2[^l0 2 e|p 2 ^FIN DEELN] j 10 2 6 |@minfin nl10 2 6

10 2 6

10 2 e|
10 2 6

10 2 6|
10 2 6 buiten verzoek

10 2 6

10 2 6

Project Issues

10 2 6

buiten verzoek

1145681 00021



buiten verzoek

10 2 e|

10 2 e 10 2 e 10 2 e

0^1 02^ 10 2 6 [ipl^To^10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 |jo^ 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

DubbelmetID 1145680

1145681 00021



10 2 6 Ii 2e10 2 e 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Ol^l 10 2 610 2 610 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6|l^e|l0 2 6 10 2 6

10 2 6 I |0 2 4 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

DubbelmetID 1145680

|l0 2 e|

1145681 00021



10 2 e|jc^| 1Q 2 e

10 2 e[l p[6[l0 2 e

10 2 6

10 2 6 |l^e| 10 2 610 2 6 10 2 6

|10 2 a|

I 10 2 6

DubbelmetID 1145680

10 2 6 I

10 2 6

1145681 00021



10 2 e | [i^ f^f^FIN DEELN J 10 2 e |@minfin nl1 pl0 2 e | f^ | 10 2 e |
fFIN DEELWll iP 2 e |@minfin nl1

From |l0 2 e|lt 2|^|lo ^[io ^FIM DEELN

Sent Mon 6 7 2021 4 23 18 PM

Subject RE Biweekly update issues call FMO BZ 20210510

Mon 6 7 2021 4 23 19 PM

To

Received

Ja dank duurde gelukkig niet het hele uur ©

Van 10 2 van FIN DEELN

Verzonden maandag 7 juni 2021 17 06

Aan | 10 2 e 10 2 e | FIN DEELM |l0 2 emfl0 2 e| j[^ FIN DEELN

Onderwerp RE Biweekly update issues call FMO BZ 20210510

Top thanks |

Van 10 2 e I |o 2j 10 2 e FIN DEELN 10 2 e @minfin nl

Verzonden maandag 7 juni 2021 16 35

Aan f^ |0 2 f0 2 ^ FlN DEELN @minfin nl I02 ell 2^l0 2 e ^ia^FIN DEELN lQ 2 e @minfin nl10 2 e 10 2 e

Onderwerp RE Biweekly update issues call FMO BZ 20210510

Hipia^ enfg^
Flierbij een kortverslag
Biweekly update issues call FHO BZ — 7 iuni 2021

FMO I I0 2 e

Buza 110 2 4 110 2 4 110 2 61

Niet veel updates nu

Feronia

10 2 e 10 2 4

FMO gaat stappen maken nu Verkopen van leningdeel aan Curamo CPC liikt het 00k te begrijpen
Dit scenario zit 00k in notitie aan Kaag FMO krijgt waarschijnlijk {
samenleving bijvoorbeeld voor livelihood programma Liefst een pot geld vanuit alle partijen die zich terugtrekken
Financiele mensen gaan nu door met onderhandelingen maar FMO probeert ondertussen met KfW Belgische

|in gesprek te gaan om meer expertise

10 2 g terug dat willen ze inzetten voor subsidies aan

Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden BIO DEG |
in te winnen over hoe FMO dit community programma moet insteken

FMO wil briefing doen op directeurenniveau over wat er gaat gebeuren Landenmedewerker Congo en ambassade zal hier 00k

bij betrokken moeten zijn
Waarom geef je de landrechten niet terug aan communities Kan niet zomaar juridisch
Drie dinoen nu out in the open 1 veiliaheid 2 landrechten 3 shareholderconflict KKM Flier moet FMO goed over nadenken

10 2 g

bulten verzoek

Groet

I

VanT|l0 2 e|f^^10 2 e| ^o ^FIN DEELN 10 2 e |^minfin nl

Verzonden maandag 10 mei 2021 17 26

Aan | 10 2 e 10 2 6^ FIN DEELN ^ 10 2 e

aminfin nl

Onderwerp Biweekly update issues call FMO BZ 20210510

Fla beiden

Onderstaand mijn aantekeningen van de punten die zojuist zijn besproken bij de bi weekly issues call met FMO en BZ

Gr[l0^
Biweekly update issues call FMO BZ 10 MEI 2021

FMO 1Q 2 e ~13 2 4
Buza I0 2 4 |l0 2 e| |10 2 e|
FIN 1o 2 4

®f^ M3 FIN DEELN10 2 e@minfin nl

10 2 e

buiten verzoek

1145661 00022



buiten verzoek

1145661 00022



|10 2 e|lp]6j[i^ |l0 2 ejFIN DEELNFTK ^ 10 2 e |@minfin nl1

r@nninfin nl1
10 2 e [|0 2 4 | 10 2 6 I FIN DEELNENP

Wed 9 1 2021 1 31 39 PM

10 2 9 [ [ia^ fa2 yM e|To

10 2 efFIN DEELNFTKI

From

Sent

Subject Verslag project issues call BZ FMO MinFIN 1 September 2021

Wed 9 1 2021 1 31 00 PMReceived

Hi|l0 2 e| enjg^

Flierbij verslag van de issues call

Aanwezig |lQ 2 e| | 10 2 e^ [10 2 4 | BZ | 10 2 e 11 10 2 e |en | 10 2 e |[l0 2 e| FMO | io 2 e ||l0 2 e~| MInFIIM

Algemeen
\Af

buiten verzoek10 2 9 I

10 2 9 I

10 2 0 I10 2 0

buiten verzo0k

PHC Feronia in Congo
• Gaat komende weken weer lopen [10 2 4 daarmee aan de slag

10 2 g

• Gesproken met ICM panel member over mediation samen met Oxfam Novib Was heel nuttig Klachtenpanel 10 2 e |
10 2 0 ILkon vragen van Oxfam heel goed beantwoorden

• De ngo|l0 2^fbelanqrlikste drilfveer van de klacht bij klachtenmechanisme Maakt FMO leven zuur Vooral online

• I 1O 2~0 ^ertelde o a dat |l0 2 g|onllne veel tractie heeft maar het is eigenlijk maar een persoon en hij kan niet zoveel

Flij is heel arm Klachtenmechanisme vergoedt al zijn onkosten

10 2 0 io 2 e IlM DEELMFTK

Verzonden woensdag 7 juli 2021 11 59

Aan | 1Q 2 e 10 2 e | FIN DEELNENP]
_

Onderwerp Project issues call BZ FMO MinFIN 5 juli 2021

10 2 0 @minfin nlVan

@minfin nl |lO 2 e| ^fic^]tl0 2 4 FIN DEELNFTK] l0 2 e |@minfin nl10 2 0

Fla |l0 2 e| en | 10 2 e ]

Flieronder een verslag van de Project Issues meeting van 5 juli 2021

Aanwezig |10 2 e| |10 2 9| BZ] 110 2 9 || 10 2 0 |en 10 2 9 I [1^ FMO o 2 4[^ 10 2 9 [ MinFIN

Zuid Amerika

bult9n v9rzoek

1145684 00023



bulten verzoek

Afrika

PHC Feronia in Congo
• Afgelopen vrijdag is CEO call geweest om het te hebben over de exit van FMO in dit project
• Liggen op 1 weg qua route nog niet overeenstemming over de tinning
• FMO is bereid om 100 van de lening af te schrijven en over te dragen 10 2 g

10 2 g

bulten verzoek

Groeten j0 2 ^

Van | 10 2 e | ja^ | 10 2 e |] {FIN DEELN]
Verzonden maandag 7 juni 2021 16 35

Aan

10 2 6 @minfin nl

t^®fi^FIN DEELN

Onderwerp RE Biweekly update issues call FMO BZ 20210510

5 minfin nl 10 2 e|lf^fial^ foi ^FIN DEELM | 10 2 e | 5 nninfin nl10 2 6 10 2 6

Fli |l0 2 e| en jo 2 ^

Flierbij een kortverslag

Biweekly update issuescall FMO BZ — 7 iuni 2021

FMO I ioZe 10 2 e 0 2 |
Buza tlO 2 4 |10 2 4 |l0 2 e|

Niet veel updates nu

Feronia

FMO gaat stappen maken nu Verkopen van leningdeel aan Curamo CDC lijkt het 00k te begrijpen

1145684 00023



Dit scenario zit ook in notitie aan Kaag FMO krijgt waarschijnlijk[
samenleving bijvoorbeeld voor livelihood programma Liefst een pot geld vanuit alle partijen die zich terugtrekken
Financiele mensen gaan nu door nnet onderhandelingen maar FMO probeert ondertussen met KfW Belgische

Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden BIO DEG |
in te winnen over hoe FMO dit community programma moet insteken

FMO vwii briefing doen op directeurenniveau over W3t er gaat gebeuren Landenmedew^erker Congo en ambassade zal hier ook

bij betrokken moeten zijn
Waarom geef je de landrechten nietterug aan communities Kan niet zomaar juridisch
Drie dingen nu out in the open 1 veiligheid 2 landrechten 3 shareholderconflict KKM Flier moet FMO goed over nadenken

10 2 g terug dat willen ze inzetten voor subsidies aan

in gesprek te gaan om meer expertiseI0 2 g

buiten verzosk

Groet

10 2 e I

Van |lQ 2 e|f2[^|l0^jl0 2 e[FIN DEELN 10 2 6 |@minfin nl

Verzonden maandag 10 mei 2021 17 26

Aan | 10 2 6 10 2 e^] FIN DEELN

@minfin nl

Onderwerp Biweekly update issues call FMO BZ 20210510

jo^^^|lo^IN DEELNl10 2 e 10 2 eg minfin nl

10 2 e

Fla beiden

Onderstaand mijn aantekeningen van de punten die zojuist zijn besproken bij de bi weekly issues call met FMO en BZ

Gr[ia^

Biweekly update issues call FMO BZ 10 MEI 2021

FMO |10 2 6|[^ 10 2 e

Buza |0 2 4 |l0 2 e| |10 2 e|

buiten verzoek

1145684 00023



bulten verzoek

Overig

buiten verzoek

1145684 00023



[i^lp]6j|l0 2 e[i^ FIN DEELNFTKinO 2 e |@minfin nl1 | 10 2 e | f^ | 10 2 e |
fFIN DEELNENP ll l a minfin nl]
From

To

10 2 e [10 2 ^ d° 2 tfio ^FIN DEELNFTK

Sent Mon 11 22 2021 4 43 11 PM

Subject Verslag project issues call BZ FMO MinFIN 22 november 2021

Mon 11 22 2021 4 43 12 PMReceived

Ha |10 2 g| en | 1Q 2 e |
Zie hieronder mijn interne project issues verslag van vandaag
Groeten j0 2 ^

Issue projects cail 22 11 202

Aanwe^g 10 2 e LI 10 2 e ^0 2 iepMO |1^ CBHOS |^ nN}

buiten verzoek

Feronia

In het complaint mechanism is een mediator gevonden In januari daar ter plekke krijgen om eerste stappen in het

mediation proces te laten zetten

Veel moeite om deze mediator

I0 2 g

Gaat allemaal Q1 2022 spelen

buiten verzoek

Van |l0 2 e|i^10 2 6| [i^FIN DEELNFTK

Verzonden maandag 25 oktober 2021 16 43

Aan | 10 2 e 10 2 e | FiN DEELNENP 10 2 e | |^ ^^O^FIN DEELNFTK

Onderwerp RE Verslag project issues call BZ FMO MinFIN 27 September 2021

Ha I 10 2 6 | fo^
Ter info hieronder beknopt verslag van de FMO issue projects overleg van zojuist
Issue projects cail 25 10 2021

Aanwezig | 1Q 2 e | |l0 2 e|3 2 ^FMO [l0 2 i| ^0 2 4 BHOS |l0 2 e| FINI

Algemene mededelinqen

Buza | 10 2 e | van BHOS zal meer betrokken zijn vanwege aanstaande verlofperiodes van |10 2 e| en |10 2 e|
FMO [10 2 ^

~

Minder issues voor proces updates vandaag
Binnen R is het relatief rustig Niet veel spannende zaken

buiten verzoek

buiten verzoek

1145673 00024



buiten verzoek

laautJS

Feronia aeen updates

buiten verzoek

buiten verzoek

3|C5|C5|C

10 2 e | f^|^h0 HFIN DEELNFTK

Verzonden maandag 27 September 2021 17 03

Aan | 10 2 e 10 2 e | FIN DEELNENP
_

Onderwerp Verslag project issues call BZ FMO MinFIN 27 September 2021

10 2 e @minfin nlVan

aminfln nl |l0 2 emfio^|lQ 2 ^{FIN DEELNFTK] j 10 2 e | 5 minfin nl10 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 e I 10 2 e I
10 2 e I

I 10 2 e

10 2 e I

buiten verzoek

I 10 2 e

buiten verzoek

Van 110 2 e 10 2 e |] {FIN DEELNENP 10 2 e

1145673

@mlnfin nl

00024



Verzonden woensdag 1 September 2021 14 32

Aan |l0 2 e^p[^10 2 6|]TM ^FIM DEELNFTK j 1Q 2 e | 5 minfin nl

faminfin nl

10 2 e | j^ ^10 2 e|FIN DEELNFTKl

10 2 e

Onderwerp Verslag project issues call BZ FMO MinFIN 1 September 2021

Hi[l0^ enjO^
Hierbij vers ag van de issues call

Aanwezig |lQ 2 e|| 10 2 e^ [10 2 4 1Q 2 e~| bz | 10 2 6 | 10 2 e |en| 10 2 e |[l0 2 6j FMO | io 2 e ||10 2 ^ MInFIN

Algemeen
V\A nrHh nipmAfp rppL g innpnianri

builen verzoekV

V| 10 2 e straks drie weken op vakantie

VBHOS spreekt morgen met BothEnds SOMO en Oxfam en zal FMO terugkoppelen

10 2 e

I 10 2 6 10 2 e

buiten verzoek

PHC Feronia in Congo
VGaat komende weken weer lopen [10 2 4 qaat daarmee aan de slag
V 10 2 g

^

VGesproken metlCM panel member over mediation samen met Oxfam Novib Was heel nuttig Klachtenpanel 10 2 e

I 10 2 e kon vragen van Oxfam heel goed beantwoorden

VDe nao |1P 2 g|fbelanqri1kste drijfveer van de klacht bij klachtenmechanisme Maakt FMO leven zuur Vooral online

■J 10 2 6 verteldeo a dat|l0 2 g| online veel tractie heeft maar het is eigenlijk maar een persoon en hij kan niet zoveel Hij is

heel arm Klachtenmechanisme vergoedt al zijn onkosten

10 2 a | f^||^10 2 e|FIN DEELNFTK

Verzonden woensdag 7 juli 2021 11 59

Aan | 1Q 2 e 1Q 2 e | FIN DEELNENP
_

Onderwerp Project issues call BZ FMO MinFIN 5 juli 2021

10 2 6 @minfin nlVan

@minfin nl |l0 2e|tf^ ^ l0 2 e|]|l0j j FiN DEELNFTK 4 |@minfin nl10 2 6

Ha |10 2 e| en | 10 2 e |
Hierondereen verslag van de Project Issues meeting van 5 juli 2021

Aanwezig [I0 2 e| |l0 2 e| BZ] | 10 2 e | 10 2 e fen
Zuid Amerika

] FMO 4o 2 |I^ 10 2 6 t MInFIN10 2 6

buiten verzoek

Afrika

PHC Feronia in Congo
• Afgelopen vrijdag is CEO call geweest om het te hebben over de exit van FMO in dit project
» Liggen op 1 weg qua route nog niet overeenstemming overde timing

10 2 g 10 2 g

10 2 g

10 2 g

1145673 00024



10 2 g

buiten verzoek

Groeten 19^^
Van | 10 2 e | io 2 ^ | 10 2 e |] {FIN DEELN j 10 2 e | aminfin nl

Verzonden maandag 7 juni 2021 16 35

Aan | 10 2 e [f^d^pia^lN DEELN 10 2 e ^@minfin nl 10 2 e|lf2[^Ta^ p[^FIN DEELN | 10 2 e |@minfin nl

Onderwerp RE Biweekly update issues call FMO BZ 20210510

Hi |i0 2 e| eirjo 2 ^
Hierbij een kortverslag
Biweekly update issues call FMO BZ 7 iuni 2021

FMO I 10 2 6

Buza IO 2 4 |10 2

Niet veel updates nu

Feronia

FMO gaat stappen maken nu Verkopen van leningdeel aan Curamo CDC lijkt het 00k te begrijpen
Dit scenario zit 00k in notitie aan Kaag FMO krijgt waarschijnlijk| 10 2 g |terug dat willen ze inzetten voor subsidies aan

samenleving bijvoorbeeld voor livelihood programma Liefst een pot geld vanuit alle partijen die zich terugtrekken
Financiele mensen gaan nu door nnet onderhandelingen maar FMO probeert ondertussen met KfW Belgische

Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden BIO DEG |
in te winnen over hoe FMO dit community programma moet insteken

FMO wil briefing doen op directeurenniveau over wat er gaat gebeuren Landenmedewerker Congo en ambassade zal hier 00k

bij betrokken moeten zijn
Waarom geef je de landrechten nietterug aan communities Kan niet zomaar juridisch
Drie dingen nu out in the open 1 veiligheid 2 landrechten 3 shareholderconflict KKM Hier moet FMO goed over nadenken

~p| Toi^ 2l

W 2 e|

in gesprek te gaan om meer expertise10 2 g

buiten verzoek

Groet

10 2 e I
4

Van |l0 2 e|f2[^10 2 e| pio zi ^IN DEELN {_10 2 e |@minfin nl

Verzonden maandag 10 mei 2021 17 26

Aan 10 2 e 10 2 e |] FIN DEELN

@minfin nl

f^^a2^^[i^ FI N DEELN10 2 e 10 2 e^minfin nl

I0 2 e

Onderwerp Biweekly update issues call FMO BZ 20210510

Ha beiden

Onderstaand mijn aantekeningen van de punten die zojuist zijn besproken bij de bi weekly Issues call met FMO en BZ

Gr|l0 2 e|
Biweekly update issues call FMO BZ 10 MEI 2021

FMO |l0 2 e|0 2 10 2e

1145673 00024



Buza |l0 2 4 |l0 2 e| |l0 2 e|
RM [10 2 4

bulten verzoek

Overiq

bulten verzoek

1145673 00024



10 2 e I0 2 e I FIN DEELNENP ^ l0 2 e |@mintin nl1 | 10 2 e

fFIN DEELNFTKI I02 e | a minfin nl1

From |l0 2 e|l^ 2|^|l0 2 e| Pi^FIN DEELNFTK

Sent Tue 12 21 2021 5 51 57 PM

Subject RE Verslag project issues call BZ FMO MinFIN 20 december 2021

Tue 12 21 2021 5 51 58 PM

To

Received

Dank voor het verslag | 10 2 e L

bulten verzoek

Gttp 2 h ^
Van | 10 2 e | |^ | 10 2 e |] FIN DEELNENP

Verzonden maandag 20 december 2021

Aan |l0 2 e^f2[^T^ pi^FIN DEELNFTK | 10 2 6 | f^j|^^0 2 ^FIN DEELMFTK]

Onderwerp Verslag project issues call BZ FMO MinFIN 20 december 2021

Hi

Zie hieronder verslag
Verslag issues call 20 12 2021

buiten verzoek

bulten verzoek

Feronia PHC

FMO wil nog steeds exitten maar [
Komende 3 4 weken gaat dit spelen Strategie nu er met zijn 4 en uit Aparte rekening openen waar het geld wat ze

verdienen op plaatsen Geven zichzelf 6 maanden de tijd om nieuwe partij te vinden

Gaat om een bedrag tussen de

10 2 g

10 2 g

10 2 e

buiten verzoek

1145676 00025



bulten verzoek

|lQ 2 e|

Van | 10 2 e | f^||oI^^pio ^FIN DEELNFTK

Verzonden maandag 22 november 2021 16 43

Aan |l0 2 e^p[^|To^jl0 24FIM DEELNFTK j 1Q 2 e | aminfin nl 110 2

Onderwerp Verslag project issues call BZ FMO MinFIN 22 november 2021

Ha |io 2 6| en | lQ 2 e ]
Zie hieronder mijn interne project issues verslag van vandaag
Groeten jO^
K K

Issue projects call 22 11 2021

Aanwezio I I0 2 e U To a e |E^FMO [iOZelJo^ fBHOSjfO^fnNI

10 2 e @minfin nl

10 2 e I FIN DEELNENP 10 2 5 mlnfin nl

buiten verzoek

Feronia

In het complaint mechanism is een mediator gevonden In januari daar ter plekke krijgen om eerste stappen in bet

mediation proces te laten zetten

Veel moeite om deze mediator

10 2 g

Gaat allemaal Q1 2022 spelen

buitan verzoek

Van |lQ 2 e|i^{ia^]lQjj FIN DEELNFTK 1Q 2 e |@minfin nl

Verzonden maandag 25 oktober 2021 16 43

Aan h0 2 s | FIN DEELNENP f^d^fM^FIN DEELNFTK10 2 e 10 2 e@minfin nl

I0 2 e @minfin nl

Onderwerp RE Verslag project issues call BZ FMO MinFIN 27 September 2021

Ha I 10 2 6

Ter info hieronder beknopt verslag van de FMO issue projects overlea van zojuist
Issue projects call 25 10 2021

Aanwezig | 10 Ze | |l0 2 e [q^FMO [I0 2 e| |10 2 ^ BHOS |l0 2 e| RN

Algemene mededelingen

10 2 e I van BHOS zal meer betrokken zijn vanwege aanstaande verlofperiodes van |10 2 e| en |10 2 e|
~

buiten verzoek I
Buza

FMO [lo^

buiten verzoek

1145676 00025



buiten verzoek

Issues

Feronia qeen updates

buiten verzoek

10 2 6 | f^f^[^FIN DEELMFTK

Verzonden maandag 27 September 2021 17 03

Aan | 10 2 e 10 2 e | FIN DEELNENP

~

Onderwerp Verslag project issues call BZ FMO MinFIN 27 September 2021

I0 2 e @minfinmlVan

5 minfln nl |lO 2 e|f^fic^]|l0 2 ^ FIN DEELNFTK] I0 2 e | 5 mlnfin nl10 2 6

Ha |10 2 e| en | 1Q 2 e |
Hieronder een verslag van de Project Issues call van vandaag 27 sept
A inwP7in [10 2 6^10 2 ^0 2 4 lfR71 | 10 2 6 I 102 6 1| 10 2 6 [ 1fFMm f^40 2 e| 10 21 ^ fMloRNt10 2 6

10 2 6 I

10 2 6

10 2 6 I

buiten verzoek

I 10 2 6

buiten verzoek

1145676 00025



buiten verzoek

Van | 10 2 e 10 2 9~^] {FIN DEELNENP 10 2 e

Verzonden woensdag 1 September 2021 14 32

Aan |l0 2 e^p[^10 2 6p 0^FIM DEELNFTK | 1Q 2 e | aminfin nl | 10 2 e | |^ ja^|l^{FIM DEELNFTK

@minfin nl

Onderwerp Verslag project issues call BZ FMO MinFIN 1 September 2021

Fli |l0 2 e| eirjO 2 ^
Flierbij vers ag van de issues call

Aanwezig [To^110 2 e | [io^ 10 2 e | BZ] 11Q 2 || 10 2^en| i0 2 e ||ia^ FMO | i0 2 e Iplp^ MInFIN

Algemeen
VWordt weer een nieuwe reeks Ingepland

@mlnfin nl

10 2 6

buiten verzoek

V straks drie vireken op vakantie

VBFIOS spreekt morgen met BothEnds SOMO en Oxfam en zal FMO teruqkoppelen

I0 2 e

10 2 6

I 10 2 e 10 2 6

buiten verzoek

PFIC Feronia in Congo
VGaat komende weken weer lopen ^0 2 e| gaat daarmee aan de slag
VAandeelhouders vechten elkaar de tent uit

VGesproken metICM panel member over mediation samen met Oxfam Novib Was heel nuttig Klachtenpanel

I 10 2 6 J kon vragen van Oxfam heel goed beantwoorden

VDe naoM° ^g|fbelanQri1kste drijfveer van de klacht bij klachtenmechanisme Maakt FMO leven zuur Vooral online

v| 10 2 e Ivertelde o a dat|l0 2 g|online veel tractie heeft maar het is eigenlijk maareen persoon en hij kan niet zoveel Flij is

heel arm Klachtenmechanisme vergoedt al zijn onkosten

10 2 e | 1^11^10 2 6 |M DEELNFTK

10 2 e

10 2 e S minfin nlVan

Verzonden woensdag 7 juli 2021 11 59

Aan 110 2 e I0 2 e | FIN DEELNENP 10 2 e |@minfin nl |l0 2 em^l0 2 e|]|[^i ^FIN DEELNFTK j 10 2 e |@minfin nl

Onderwerp Project issues call BZ FMO MinFIN 5 juli 2021

Fla |10 2 e| en | 10 2 e ]
Flieronder een verslag van de Project Issues meeting van 5 juli 2021

Aanwezig |10 2 e||10 2 a| BZ 110 2 6 |pl0 2 6 |en | 10 2 e |fl0 2 e| FMO 0 2 ^ 10 2 6 [ MInFIN

Zuid Amerika

bult6n verzo6k

Afrika

PFIC Feronia in Congo
• Afgelopen vrijdag is CEO call geweest om het te hebben over de exit van FMO in dit project

1145676 00025



Liqqen op 1 weq qua route nog niet overeenstemminq overde timing

10 2 g

buiten verzoek

Groeten fQ^

Van 10 2 e |
Verzonden maandag 7 juni 2021 16 35

Aan

| ]o 2 ^ | 10 2 r^] {FIN DEELN] 10 2 6 ^minfin nl

f^ |oi |Ta^FIN DEELM

Onderwerp RE Biweekly update issues call FMO BZ 20210510

Hi|l0 2 e| enfo^
Hierbij een kort verslag
Biweekly update issues call FMO BZ 7 iuni 2021

@ininfin nl 10 2 e|i 2 ^10 2 e|ia^FIN DEELM 10 2 6 @minfin nl10 2 e 10 2 6

FMO I 10 2 6 p 2|^ 10 2 6 p 2 |e
Buza fO 2 4 |l0 2 e| |10 2 e|

RNlge
Niet veel updates nu

Feronia

FMO gaat stappen maken nu Verkopen van leningdeel aan Curamo CDC lijkt het 00k te begrijpen
Dit scenario zit 00k in notitie aan Kaag FMO krijgt waarschijnlijk |
samenleving bijvoorbeeld voor livelihood programma Liefst een pot geld vanuit alle partijen die zich terugtrekken
Financiele mensen gaan nu door met onderhandelingen maar FMO probeert ondertussen met KfW Belgische

Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden BIO DEG |
in te winnen over hoe FMO dit community programma moet insteken

FMO wil briefing doen op directeurenniveau over wat er gaat gebeuren Landenmedewerker Congo en ambassade zal hier 00k

bij betrokken moeten zijn
Waarom geef je de landrechten nietterug aan communities Kan niet zomaar juridisch
Drie dingen nu out in the open 1 veiligheid 2 landrechten 3 shareholderconflict KKM Hier moet FMO goed over nadenken

Iterug dat willen ze inzetten voor subsidies aan10 2 g

] in gesprek te gaan om meer expertise10 2 g

buiten verzoek

Groet

1^0 10 2 6 I

Van |l0 2 e|f^^10 2 e|]ioX¥[FIN DEELN 10 2 e |@minfin nl

Verzonden maandag 10 mei 2021 17 26

Aan | 10 2 6 10 2 e^] FIN DEELN

@minfin nl

^d^|o^FIN DEELN10 2 6 10 2 6^minfin nl

10 2 6

Onderwerp Biweekly update issues call FMO BZ 20210510

Ha beiden

1145676 00025



Onderstaand mijn aantekeningen van de punten die zojuist zijn besproken bij de bi \weekly issues call met FMO en BZ

Gr|l0 2 e|
Biweekly update issues call FMO BZ 10 MEI 2021

FMO l0 2 e |f0^
Buz^0 2 4 ho 2 4 |10 2 e|
FiN fo^

bulten verzosk

Overig

buiten verzoek

1145676 00025



10 2 e | |0 2 4 | I0 2 e I FIN DEELNENP ri 1@mintin nl1 |10 2 e|1p]«ai0 2 e|lQ 2

fFIN DEELNFTKin 10 2 e |@minfin nl1 1 iQ 2 e | ^0 2 ^ jjo 2 ^ |iq ^|n DEELNFTK J iP 2 e ^
From

Sent

Subject RE Feronia PFIC

Received

To

J@minfin nl]
lO a e | [i^ 10 2 6 I FIN DEELNFTK

Mon 1 24 2022 9 53 15 AM

Mon 1 24 2022 9 53 16 AM

Dank voor update
Wellicht hebben jullie die al voor de zekerheid Q A op klaar leggen voor bet CD

Groet I 10 2 e |

Van | 1Q 2 e 10 2 e |] {FIN DEELNENP 10 2 e

Verzonden vrljdag 21 januari 2022 17 51

Aan | 10 2 » |o 2 ^ 10 2 6 |] FIN DEELNFTK

CC |lO 2 e^ [ 2[^10 2 | ^Q ^F|M DEELNFTK | 10 2 e |@rnj^n nl

@minfin nl

Onderwerp Feronia PFIC

@minfin nl

10 2 e @minfin nl

|^ a2jio^ FI N DEELN FTK10 2 e

10 2 6

Hi I 10 2 6 I

Ter informatie volgende week donderdag of vrijdag na het CD zal FMO definitief een exit doen uit het palmolieplantagebedrijf
Feronia PHC Dit zal gepaard gaan met een persbericht en mogelijk media aandacht omdat dit een gevoelig project is Zie

onderstaand een concept van het persbericht en wat aanvullende informatie

Feronia PHC

• FMO voorziet een exit gezamenlijk met de drie andere EDFI DEG BIO en CDC

• KKM een consortium bestaande uit drie partijen is aandeelhouder van Feronia 10 2 g

10 2 g

I0 2 g |De EDH s zijn van plan de leningen te verkopen aan een van de aandeelhouders Kuramo

Het geld dat hiervoor betaald wordt gaat niet naar rekeninqen van de 4 EDFI s maar naar een escrow account in beheer van

Die account blijft een half jaar open voor een communityeen Belgische notaris Het gaat hierbij omj lQ 2 g

opiossing die de 4 EDFI s nog met elkaar moeten bedenken

I0 2 g

10 2 g

Nog niet duidelijk wanneer er een keuze gemaakt zal worden

Het project zal een zwarte viek blijven zie ook Kamervragen De EDR s proberen het nu zo netjes mogelijk tot een goed
eind te brengen

Mocht je hier vragen bij hebben hoor Ik het graag

Groet

10 2 6 I

10 2 6 10 2 6 10 2 6 afmo nlVan

Verzonden vrijdag 21 januari 2022 15 47

Aan | 10 2 6 | j^ | 10 2 6 | FIN DEELNENP

Onderwerp PHC speaking points

10 2 6 @minfin nl

Ha I 10 2 6 n

Hieronder de draftversie van de speaking points betreffende PHC

Onderdelen in rood is nog PM Hierover spreken we wij di met de betreffende partijen

Wij passen ook nog onze FMO webpagina over PHC aan met deze informatie

Op zijn vroegst gaan we donderdag en vrijdag de exit tekenen

Dit gaat sowieso gepaard met een update vanuit MB aan

DRC

3n call met 3x NGOs de dag ervoor inclusief de post in10 2 6

Bel me als je verder nog vragen hebt

Fijn weekend alvast

1145683 00026



Groeten, 
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1145683 
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10 2 e I0 2 e I FIN DEELNENP ^ 10 2 e |@mintin nl1 |10 2 e|lp]6^l0 2 e| f^

{FIN DEELNFTKin 10 2 e |@minfin nl1

From | 10 2 e | [l^ [o 2 fio ^FIN DEELNFTK

Sent Tue 112512022 10 35 03 AM

Subject RE QA Feronia

Received

To

Tue 1 25 2022 10 35 04 AM

Hoi I 10 2 e ]

Thanks hiervoor Ziet er prima uit zo heb geen verdere opmerkingen

Groeten fg^

fg^1P 2 f^ 10 2 e I

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 31 0]6[ 10 2 6

@minfin nlE 10 2 6

Van | 1Q 2 e | j^ | 1Q 2 e |] FIN DEELNENP

Verzonden dinsdag 25 ianuari 2022 10 04

Aan |l0 2 e^p[^10 2 6[l0 2 ^ FIN DEELNFTK j 10 2 e |@minfin nl

@minfin nl

Onderwerp RE QA Feronia

10 2 6 @minfin nl

|^ azf^{FIN DEELNFTK10 2 6

10 2 6

Hoi |l0 2 e|

Goede suggesties lijkt me goed zo Ja die opbouw inderdaad

@jo 2 ^wil jij ook nog meekijken of zal ik hem zo voorleggen aan | 10 2 e |

Groet

10 2 6 I

Van |lQ 2 6|f2[i io^ pfo ^IM DEELNFTK I0 2 e | Sminfin nl

Verzonden dinsdag 25 januari 2022 09 40

Aan | 10 2 e loi eH FIN DEELNENP

5iminfin nl

Onderwerp RE QA Feronia

f^ ^fo^FIN DEELNFTK10 2 6 10 2 65 minfin nl

10 2 6

Morning 10 2 6

Dankje zie bijgaand

Heb nog een paar aanpassingen gedaan ook om iets meer antwoord te geven op de vraag tweede bullet

Ik begrijp overigens dat we in algemene zin de volgende cascade moeten aanhouden 1 kabinet 2 MinFIN 3}
beleidsdepartement klopt toch

Gr[ia^

Van I 10 2 6 | |o^ | 10 2 e |] FIN DEELNENP | 10 2 6 ]@minfin nl

Verzonden dinsdag 25 januari 2022 08 26

Aan |l0 2 6^f2[^10 2 6| [iQ 2 ^FIN DEELNFTK 4 |@minfin nl | 10 2 e | j^ |a^io^FIN DEELNFTK

10 2 6 @minfin nl

Onderwerp FW QA Feronia

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberrv com

1145678 00027



Hi beide

Hierbij concept QA over Feronia Hebben jullie nog aanvullingen of suggesties

Zou hem daarna graag aan | 10 2 e voorleggen

Greet

10 2 e I

FMO Project X

STELLER PARTIJ

VRAAG Wat vindt u van de preblemen bij Feronia

KERN ANTWOORD

Het kabinet hecht aan FMO s naleving van internationale IMVO standaarden en aan een vooruitstrevend IMVO

beleid Dit geldt voor elke investering die FMO aangaat

Als aandeelhouder ben ik betrokken bij de algemene strategie en het investeringsbeleid van FMO maar niet bij de

afweging of erin een specifiek projecten gedes geinvesteerd moetworden Dit is de kerntaakvan FMO waarde

raad van bestuur eindverantwoordelijke is

De minister voor BHOS is namens het Kabinet in eerste instantie betrokken als er sprake is van problemen bij
projecten van FMO

Op 21 april 2021 heb ik uw Kamer in hoedanigheid van minister voor BHOS nader geinformeerd overde

betrokkenheid van de staat bij dit specifieke project

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Finanden

Korte Voorhout 7 | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 31 [0 6 10 2 e

E I 10 2 6 |g minfin nl

1145678 00027



10 2 e I0 2 e I FIN DEELNENP ^ I0 2 e |@mintin nl1 |10 2 e|1p]«^l0 2 e|noXe1
fFIN DEELNFTKin 10 2 f I@minfin nl1 1 iQ 2 e | ^0 2 ^ jjo 2 ^j^FIN DEELNFTK J

lO a e |l|0 2 ^| 102 6 | FIN DEELNFTK

Tue 1 25 2022 11 26 33 AM

To

J@minfin nl]10 2 e

From

Sent

Subject FW QA Feronia

Received Tue 1 25 2022 11 26 34 AM

QA FMO fFeroniai docx

Fla I 10 2 e ~| zie 2 vragen bij de tekst

En eens dat dit in de achter de hand set moet en niet in de primaire set voorde minister

Greet I 10 2 e j

Van | 10 2 9 | |^ | 10 2 e |] FIN DEELNENP 10 2 e |@minfin nl

Verzonden dinsdag 25 januari 2022 10 46

Aan | 10 2e fg^ 10 2 e~] fim DEELMFTK | l0 2 e |@minfin nl

CC |l0 2 e^ | 2[^10 2 6||]^ FIM DEELNFTK | 10 2 e |@rrii^n nl | 10 2 e | f^ j^o 2 e| FIN DEELNFTK

I0 2 e
^

Onderwerp QA Feronia

@minfin nl

Flij 10 2 e |

Flierbij een Q A over Feronia We horen graag wat je hiervan vindt

Deze hoeft virat ons betreft trouwens niet in de ministersset ben jij het daarmee eens

Greet

10 2 e I

Directie Finanderingen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Finanden

Korte Vooitiout 7 | Den Flaag
Postbus 20201 I 2 500 EE | Den Haag

T 31 0 6| 10 2 e |
E I 10 2 6 l@minfin nl

1145664 00028



Q A’s FMQ [project Z]

STELLER PARTIJ

VRAAG Wat vindt u van de problemen bij Feronia

KERN ANTWOORD

• Met kabinet hecht aan FMO s naleving van IMVO

standaarden en aan een vooruitstrevend IMVO beleid Dit

geldt voor elke investering die FMO aangaat

• Er is contact met FMO over dit specifieke project Ik deel

de zorgen die FMO heeft over dit project

VERDIEPING ANTWOORD

• Als aandeelhouder ben ik betrokken bij de algemene

strategic en het investeringsbeleid van FMO maar niet bij

de afweging of er in een specifiek projecten gedes

geinvesteerd moet worden Dit is de kerntaak van FMO

waar de raad van bestuur eindverantwoordelijke is

• De minister voor BFIOS is namens het Kabinet in eerste

instantie betrokken als er sprake is van problemen bij

projecten van FMO

• Op 7 april 2021 heb ik uw Kamer in hoedanigheid van

minister voor BFIOS nader geinformeerd over de

betrokkenheid van de staat bij dit specifieke project

1145778 00029



10 2 e Lfo^d 10 2 e I FIN DEELNENP ^ 10 2 e |@mintin nl1
10 2 e [1|0 2 ^| 10 2 e | FIN DEELNFTK1

Tue 1 25 2022 11 27 23 AM

To

From

Sent

Subject QA FMO Feronia

Received

QA FMO Feronia docx

Tue 1 25 2022 11 27 24 AM

Net niet de goede bijiage
Bij deze

1145672 00030



10 2 e | |0 2 4 | I0 2 e I FIN DEELNENP ri I@mintin nl1
10 2 e |J0 2 ^ri0 2 ^froXWFIN DEELNFTKl

10 2 a|lt 2|6 |l0 2 e| ^^ FIN DEELNFTK

Thur 2 17 2022 3 40 34 PM

To

J@minfin nl]10 2 0Cc

From

Sent

Subject Feronia

Received

FW informatie

Thur 2 17 2022 3 40 36 PM

FW Statement Feronia

RE heads up

FW HRW summary of findings PHC

RE Overview media coverage FIRW report Feronia msg

Ha I 10 2 0 I

Zie ter info in de bijiage de berichten in mijn inbox over Feronia van voorjouw tijd als dossierhouder FMO

FMO is vanaf 2015 ingestapt in het project goed om maandag bij BZ na te vragen wanneer Feronia bij hen op de radar kwam

ais probleemproject

1145668 00031



10 2e |1^| 10 2 6 I FIN DEELNFTI^
lo 2 e|lp2|^lole|[io 2 ^FIN DEELNFTK pO 2 e |@minfin nl1
10 2 6 |l^ 2K|l0 2 e| FIN DEELNFTK

Mon 10 7 2019 9 32 24 AM

l@minfin nl]10 2 6To

Cc

From

Sent

Subject FW informatie

Received Mon 10 7 2019 9 32 26 AM

buiten verzo6k

Feronia 12 pdf

buiten verzoek

Hi I 10 2 6 I
Ter info Wij hebben van FMO uitgebreide beschrijvingen ontvangen voor zes projecten met issues Gaat over de omschrijving
van het project de issues maatregelen en om wat FMO er van geleerd heeft Natuurlijk niet de bedoeling dat je het allemaal

gaat lezen maar goed om te w eten dat FMO ons goed van informatie voorziet

Greet l1Q 2 e|

Van I 10 2^

Verzonden vrijdag4 oktober 2019 18 48

Aan |l0 2 e^p[^10 2 6|[io ^FIM DEELN | I0 2 e |]^6 | 10 2 61 FIN DEELN

CC |lO 2 e|| 10 2 e |
Onderwerp informatie

Beste heren

En zoals beloofd hierbij meer informatie over de projecten
Mochten jullie informatie extern willen gebruiken dan stellen we het op prijs als we daarop mee kunnen kijken
Ik hoor het graag als jullie vragen hebben mag indien urgent uiteraard ook dit weekend

Rest me jullie een fijn weekend te wen sen

Hartelijke groet

From

Sent 04 October 2019 05 15 PM

To | 10 2 6 | aminfin nl | 10 2 e |1^6p ^ ^l FIN DEELN 10 2 6 | aminfin nl

Cc 10 2 6 10 2 6 10 2 6 @fmo nl

Subject vragen journalist

Beste 10 2 61 pio 2 6[
Dank voor het prettige gesprek vandaag

Bijgaand vast de eerste informatie Dit zijn de vragen en commentaren zoals gedeeld met de journalist

Projectinformatie voIgt

Hartelijke groet
10 2 6

10 2 6

4
10 2 6 10 2 6 10 2 6 @fmo nl

10 2 6 I10 2 6

10 2 6

FMO

T 31 70| 10 2 6 || M 31 d lP 2 e 1
Anna van Saksenlaan 71 I P O Box 93060 I 2509 AB I The Hague I The Netherlands I www tmo nl

Linkedin I Facebook I Twitter I YouTube

FMO’s legal name is ‘Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N V
’

FMO is also known as the Netherlands

Development Finance Company
Doing makes the difference View our stories here»

FMO contributes to

the Sustainable

5^ Develogment Goals

Hie following conditions apply to tliis e mail https www fino nl e mail disclaimei

1145770 00032



I0 2 e I 102 ^ ^@fmo nl]10 2 eTo

|l0 2 e|| 1Q 2 e ||1 10 2 e |@fm^ |lO 2 e^ 2 N 10 2 e j ^@fmo nl1 1 10 2 e 10 2 e |@ftno nil

|i0 2 e|io 2 e[FIN DEELN l I0 2 e l@minfin nll hO 2 eni0 2 ^[l I0 2 e |@minbuza nll 10 2 e [■ 0 2 | 10 2 e |@minbuza nll

I 10 2 e |lp]6 |lb e| FIN DEELN

Mon 11 25 2019 12 41 23 PM

Cc

From

Sent

Subject RE Overview media coverage HRW report Feronia

Received Mon 11 25 2019 12 41 24 PM

Beste I 10 2 |
Dank voor het op de hoogte houden Onderstaand een concept woordvoeringslijn voor minister Hoekstra mocht hem een vraag

gesteid worden Hoor het graag ais je er vragen of opmerkingen bij hebt

Woordvoering FMO n a v rapport HRW 24 november 2019

VHet rapport van Human Rights Watch is een zeer uilgebreid rapport waaruit helaas een aantal zorgwekkende

bevindingen naar voren koinen over de werkomstandigheden bij dit palmoliebedrijf Feronia in Congo

V Elke misstand biimen projecten van FMO is er een te veel Het genoemde project in Congo is onderdeel van het gesprek
van het kabinet met FMO met ininBHOS als beleidsverantwoordelijk minister en minFin als aandeelhouder In het

geval van dergelijke emstige incidenten bespreekt het kabinet met FMO of het beleid van FMO nog steeds toepasbaar
is Van FMO wordt veiwacht dat zij haar beleid blijft evalueren en het beleid verbeteit waar nodig

V De context waarin FMO opereeit is vaak erg uitdagend Een goede politiek economische contextanalyse waaronder de

basisrechten van arbeiders is dan ook noodzakelijk FMO client de relevante inteiiiationale standaarden toe te passen

en het kabinet heeft hier mtgebreid aandacht voor In de afgelopen jaren is het beleid rondom investermgsbeslissingen
dan ook verder aangescheipt in oveiieg met de staat

V FMO heeft samen met de andere betrokken ontwikkelmgsbanken UK BEL en DUI een verklaring afgegeven De

banken erkemien dat er verdere verbeteriiigen doorgevoerd moeten worden in de werkomstandigheden van aibeiders

Hier wordt op dit moment aan gewerkt

V De investering in Congo betreft een zeer complexe situatie in een van de armste regio ster wereld De betrokkenheid van FMO

en de andere ontwikkeiingsbanken bij deze investering heeft alles overwegend een positieve invioed gehad De onderneming

heeft de huisvesting van de werknemers verbeterd het aantal drinkwaterbronnen uitgebreid en het loon voor de werknemers

de afgelopen jaren verhoogd Zonder dat de ontwikkeiingsbanken waren ingestapt was de plantage waarschijnlijk failliet

gegaan en de enige werkgever in deze regio verdwenen Desalniettemin zijn de bevindingen van HRW zeer ernstig en moeten

deze waar dat nog niet gebeurt met spoed geadresseerd worden

V Dit is ook de oproep van Human Rights Watch hierbij wordt niet het vertrek van de ontwikkeiingsbanken beoogd maar de

verbetering van de omstandigheden
Groet 10 2 e

10 2 e 10 2 e

Ministerie van Financien | Directie Financieringen | Afd Deelnemingen
T070

M06

E| 10 2 e l@minfin nl

Van

Verzonden maandag 25 november 2019 09 56

Aan |lO 2 ejP^10 2 6| TOX^FIM DEELN | 1P 2 e |lD 2 e|Jl0 2 6| | 10 2 e 1D 2 e | FIN DEELN

CC |10 2 6|| 10 2 9 | |lo ^oXj lo s e | | 10 2 e |[l0 2 ^
Onderwerp FW Overview media coverage HRW report Feronia

Fleren

Hieronder een eerste coverage overview

Later vandaag sturen we een overzichtje met social media analyse Mochten er ontwikkelingen of vragen aanjullie kantzijn dan

horen we dat uiteraard graag

Groeten

10 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 e

Dutch media coverage
• Yesterday evening radio program ‘Met het Ooa op Moraen’ Radio 1 mentioned the news while scanning through the

headlines of today’s papers reading Trouw’s headline and introduction

• Radio 1 news bulletin on Twitter summarizes Trouw’s article quite crudely “Dutch development bank FMO pollutes drinking
water in developing countries with pesticides”
• Trouw front page p 2 find attached] FMO betaalt mee aan schending van basisrechten van arbeiders in Congo
• NU ni follows Trouw s angle FMO financiert schending van basisrechten op plantages in Congo

1145776 00036



• FD nl gives a more detailed story and inciudes a reaction from FMO ‘Veel misstanden op door ontwikkeiingsbank FMO

gefinancierde palmoliepiantages in Congo
• This morning ItP Z el was interviewed by radio broadcasters BNR Nieuwsradio and Radio 1 Journaal iisten by ciicking here

choose Luisterterug option 07 00 08 00 and scroii to 0 38 30 mins to give an reaction to the report Radio 1 Journaal had

for Human Rights Watch to discuss the findings in the reportaiso invited 10 2 e

International media coverage
• HRWorg DR Congo Development Banks Linked to Palm Oil Abuses includes video

• HRWora RD Congo Des banques de developpement impliquees dans des abus dans le secteur de I’huile de palme
• Guardian com UK development bank accused of failure to safeguard Congolese workers

• Nieuwblad be Belgie investeert mee in Congolees palmoliebedrijf dat het niet zo nauw neemt met regels
• HBLV be Belgie investeert mee in Congolees palmoliebedrijf dat het nietzo nauw neemt met regels
• VRT be Wantoestanden op palmoliepiantages in Congo watis de rol van de Belgische investeerder BIO

• RFI Afriaue RDC quatre banques de developpement visees par Human Rights Watch

Social media coverage

Is starting to flow 250 posts on the report and FMO Most people retweeting news headlines Some Human Rights defenders

professionals are giving reactions in more detail Will give a more detailed analysis later today
shares the video included by HRW on the reportHuman Rights Watch press officer

https www hrw Org fr news 2019 11 25 rd conqo des banques de developpement impliquees dans des abus dans le secteur de

10 2 8

V

10 2 e

Surely development banks should promote

development not fund abuses In DRCongo four

European development banks @CDCgroup

@deginvest_int @FMO_development and ^Belgian s

BIO seem to be sabotaging their own mission new

@hrw research found hrw org news 2019 11 2

r f
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^ ^
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I
ryBilled to get sick becai^ of this wei
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8 28 AM ■ Nov 25 2019 • T vltt ^r VHb App
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Onderwerp RE heads up

Hi|l0 2 e|
Hierbij een woordvoeringslijn Heb het ook naar FMO gestuurd mochten zij nog bijzonderheden hebben dan laat ik het weten

Woordvoering FMO n a v rapport HRW 24 november 2019

VHet rapport van Human Rights Watch is een zeer uilgebreid rapport waanrit helaas een aantal zorgwekkende
bevindingen naar’ voren komen over de werkomstandigheden bij dit palmoliebedrijf Feronia m Congo

V Elke misstand biimen projecten van FMO is er een te veel Het genoemde project in Congo is onderdeel van het gesprek
van het kabmet met FMO met ininBHOS als beleidsverantwoordelijk mimster en mtnFin als aandeelhouder In het

geval van dergelijke emstige incidenten bespreekt het kabinet met FMO of het beleid van FMO nog steeds toepasbaar
IS Van FMO wordt verwacht dat zij haar beleid blijft evalueren en het beleid verbeteit waar iiodig

V De context waarin FMO opereeit is vaak erg uitdagend Een goede politiek economische contextanalyse waaronder de

basisrechten van arbeiders is dan ook noodzakelijk FMO client de relevante interiiationale standaarden toe te passen

en het kabinet heeft hier uitgebreid aandacht voor In de afgelopen jaren is het beleid rondom investeringsbeslissiiigeii
dan ook verder aangescheipt in overleg met de staat

V FMO heeft samen met de andere betiokken ontwikkelingsbanken UK BEL en DUI een verklaring afgegeven De

banken erkemien dat er verdere verbeteringen doorgevoerd moeten worden in de werkomstandigheden van arbeiders

Hier wordt op dit moment aan gewerkt

V De investering in Congo betreft een zeer complexe situatie in een van de armste regio ster wereld De betrokkenheid van FMO

en de andere ontwikkelingsbanken bij deze investering heeft alles overwegend een positieve invioed gehad De onderneming

heeft de huisvesting van de werknemers verbeterd het aantal drinkwaterbronnen uitgebreid en het loon voor de werknemers

de afgelopen jaren verhoogd Zonder dat de ontwikkelingsbanken waren ingestapt was de plantage waarschijnlijkfailliet

gegaan en de enige werkgever in deze regio verdwenen Desalniettemin zijn de bevindingen van HRW zeer ernstig en moeten

deze waar dat nog niet gebeurt met spoed geadresseerd worden

V Dit is ook de oproep van Human Rights Watch hierbij wordt niet het vertrek van de ontwikkelingsbanken beoogd maar de

verbetering van de omstandigheden
Kun je hiermee uit de voeten
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Dag 10 2 6

Nos besteedt er nu ook aandacht aan Zouden juUie alvast de vorige spreeklijn wihen updaten Zou me niet verbazen als

Rtl Z met dit onderwerp op de lijn komt
Dank alvast
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Zie artikel in de bijlage Vanochtend ook op radio 1 aandacht voor FMO
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Aanvulleiid op eerder bericlit ik vemam zojuist van eeii collega van BHOS dat het HRW rapport belioorlijk kiitiscli zal

zijn t a v het project van FMO Feronia

Er is bijvoorbeeld door medewerkers van het project gewerkt met scliadelijke middelen zonder deugdelijke beschemiing
er zijn daardoor gezondlieidsklachten ontstaan

Ftet project is volledig gefitiancierd met ODA middelen publieke financiermg via een BuZa progranmia

FD heeft het rapport al in lianden en zal ei waarscliijnlijk maandag over berichten

We hebben contact met BFIOS over evt woordvoering
Gl 110 2 61

Verzonden met BlackBeiiy Work
www blackbeiiv com
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Dank voor de info
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Onderwerp FW heads up

Goedemorgen
Ter info Human Rights Watch zal maandag een rapport presenteren over Feronia een probleemproject van FMO in DR Congo
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Beste 10 2 6 I
Aanstaande maandag publiceert Human Rights Watch HRW een rapport over Feronia een investering waarmee jullie bekend zijn
Feronia is een van de meest complexe investeringen in onze portfolio onder meer door het ontwikkelingsgat dat overbrugd moet

worden de locatie van de plantages en de diverse uitdagingen die ter plaatse onze voile aandacht vragen en hebben

Aanstaande vrijdag spreken wij met HRW over hun bevindingen We weten dat een aantal nationale en Internationale media het

rapport ontvangen hebben o a BBC Stiddeutsche Zeitung en ons FD metwie ik vandaag contact heb gehad Een gezamenlijk
statement namens de Europese lenders alsmede FMO specifieke messaging is in voorbereiding
We houden jullie uiteraard op de hoogte Maar mocht je in de tussentijd vragen hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag
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FMO’s legal name is ‘Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N V
’
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