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Verzoek om de stand van zaken inzake brief flankerend

beleid omtrent COP26 verklaring en

exportkredietverzekeringnota
Binnengekomen op

2 februari 2023

Aanleiding

Verzoek van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking d d 2 februari jl om een Kamerbrief voor het

Commissiedebat exportkredietverzekering ekv van 23 februari a s met daarin

1 de stand van zaken inzake het fiankerend beleid als onderdeei van de

uitvoering van de COP26 verklaring en 2 een kabinetsreactie op het rapport van

Global Witness inzake het iuchthavenproject in de baai van Manilla met ekv

dekking

Naar aanleiding van uw opmerkingen op de brief hebben wij nog enkele

wijzigingen doorgevoerd zie onderaan kernpunten

Geadviseerd besluit

Uw instemming met verzending van bijgaande Kamerbrief in reactie op het

verzoek van de Kamer De brief wordt parallel voorgeiegd aan StasFIN Verzoek

van de Kamer is om de brief tijdig voor het Commissiedebat van 23 2 te

ontvangen De brief wordt door BZ gezonden namens u en StasFIN beiden

Kernpunten

• op 2 november 2022 presenteerde het kabinet de uitwerking van de

COP26 verklaring Hierbij heeft het kabinet flankerende maatregeien

gepresenteerd die bedrijven ondersteunen in de groene energietransitie
^

• De nieuwe Kamerbrief benoemt de voortgang hierop en iliustreert dit aan

de hand van concrete resultaten op het terrein van de vergroening van de

ekv het instrumentarium voor BHOS en flankerend groen industriebeieid

van EZK en lenW

• Het tweede deel van brief bevat de gevraagde kabinetsreactie op het

rapport Runaway Risk van Global Witness van 2 februari jl over de

aanleg van een nieuwe iuchthaven in de baai van Manilla Boskaiis voert

hier de landwinningswerkzaamheden uit met een ekv dekking Het rapport
benoemt onder andere intimidatie van lokale inwoners gedwongen
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verhuizingen van honderden gezinnen verlies van inkomsten voor de

lokale bewoners en vernietiging van natuur in het gebied
• In de brief geeft het kabinet aan dat de geuite zorgen bekend zijn en dat

de inzet vanuit Nederland gericht is op naleving van de Internationale

standaarden voor verantwoord ondernemen Het project wordt

nauwlettend gemonitord en bij uitblijven van concrete acties ter

verbetering van de situatie kan als ultiem drukmiddel besloten worden

om de trekking uit de lening te stoppen tot de afgesproken maatregelen

zijn uitgevoerd
• Als extra waarborg dat de monitoring naar behoren functioneert en in

staat is om vertragingen en misstanden tijdig en toereikend te adresseren

heeft de Nederlandse staat een externe consultant ingehuurd om het

monitoringsproces te beoordelen

• Deze nota zal bij verzending van de Kamerbrief openbaar worden

gemaakt
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Uw opmerkingen op de eerste versie van de brief zijn als voIgt verwerkt in de

Kamerbrief geel gearceerd in de brief

p 2 Svp meer informatie opnemen over groendekking aantal aanvragen

hoeveel dekkingstoezeggingen en voorbeetden van projecten
Actie Toegevoegd op pagina 2 dat er twee dekkingstoezeggingen en twee

polissen onder de groendekking zijn verstrekt en bij Box 1 op pagina 3 duidelijk

gemaakt dat het eerste voorbeeld een groendekking betreft

p 3 Svp bij de drie maatregelen op gebied van flankerend beleid die op dit

moment worden onderzocht meer informatie verstrekken over hoe dit precies zal

bijdragen aan doelsteliingen kabinet energietransitie grondstoffenstrategie etc

Graag ook concretere deadline opnemen dan loop van 2023

Actie Meer informatie over de planning en doel van de maatregelen is

opgenomen onderaan pagina 2 en op pagina 3

P 5 soms duurdere en of meer risicovolle roept vragen op Svp

verduidelijken

passage is verduidelijkt op pagina 5

P 6 Svp na zin Ook in het bredere maatschappeiijke organisaties verwijzen
naar motie Erkens Boucke over in samenwerking met innovatieve bedrijven en

kennisinstellingen de voor gestelde klimaatfinanciering verder concretiseren

Actie ^ Toegevoegd in de vorm van een voetnoot op pagina 6

P 7 Moet de brief ook niet mede namens minEZK IE W als aan hun flankerend

beleid wordt gerefereerd
Actie Ondertekening door BHOS en FIN is toereikend voor deze brief die voor

het overgrote deel over BHOS en FIN beleidsterrein gaat Ambtelijk is dit

afgestemd met EZK en lenW
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