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Bijiagen
1 Kamerbrief

Beantwoording vragen van

het lid Dassen Volt

2 Brief «No export credit

sjpport for Santos FPSO»

van Nederlandse en

Brazlllaanse NGO s

Aanleiding
Het kamerlid Dassen Volt heeft schriftelijke Kamervragen gesteld aan de

minister voor Klimaat en Energie over de brief No export credit support for

Santos FPSO» van Nederlandse en Braziliaanse NGO s ingezonden 12 januari
2023 DIt betreft een exportkredietverzekering ekv vandaar dat u de vragen

beantwoordt mede namens de ministers van BHOS

Beslispunten
• Gaat u akkoord op de beantwoording van de Kamervragen van het kamerlid

Dassen Volt Indien u akkoord bent kunt u bijgaande Kamerbrief bijiage 1

ondertekenen

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

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

dha n

Kernpunten
• Op 15 december 2022 hebben zes Nederlandse en Braziliaanse Ngo s een

brief verstuurd aan u en de minister voor BHOS bijiage 2 In de brief

beargumenteren de Ngo s dat eventuele ekv steun aan het Santos Basin Pre

Sait Pole project in Brazilie in strijd is met de implementatie van de COP26

verklaring en het 1 5 graadscenarlo en wijzen daarbij op een uitspraak van de

Minister voor K E tijdens het debat over de Klimaat en Energleverkenning en

de klimaatnota

• Naar aanleiding van de Ngo brief heeft het kamerlid Dassen Volt

Kamervragen gesteld In de beantwoording ervan gaat u in op de status van

het project de im^mentatie van de COP26 verklaring en het 1 5

graadscenarlo
• Het project is gerelateerd aan de ontwikkeling van nieuwe olie en

gasvoorraden envalt daarmee niet onder de uitzonderingen die in lijn zijn
met een 1 5 graadscenarlo Aangezien de aanvraag voor deze transactie al in

2022 is ing^diend valt het wel onder de overgangsperiode en kan tot eind

2023 nog een polis afgegeven worden

• De ekv aanvraag voor het project wordt op dit moment nog beoordeeld en zal

binnenkort ter beslissing aan u voorgelegd worden De Ngo brief zal in

samenspraak met de ministeries van BHOS en EZK beantwoord worden

nadat u een besluit heeft genomen over de transactie
”

• De antwoorden op de Kamervragen zitten gelijktijdig In de lijn met de

ministeries van BHOS eTTEZK Minister voor K E is inmiddeis akkoord
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Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

• Eerder 3 november 2022 heeft u een Kamerbrief verstuurd over het nieuwe

voorgenomen beleid voor ekv als gevolg van de COP26 verkiaring
• Eerder 18 november 2022 heeft u Kamervragen beantwoord van het

Kamerlid van Raan PvdD over mogelijke fossiele exportsteun aan Santos

Basin Pre Sait Pole

• Op 23 februari a s heeft u een Commissiedebat ekv Hier staat onder andere

de uitwerking van de COP26 Verktaring op de agenda

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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