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Aanleiding 
Op 1 februari 2023 hebben de leden Teunissen en Akerboom (beiden PvdD) aan 
de minister-president kamervragen gesteld over de Catshuissessie met het 
bedrijfsleven over de IMVO-wet en het vestigingsklimaat op 2 februari 2023 
(2023Z01571).  
  
Advies 
• U kunt de brief aan de Tweede Kamer met de beantwoording van de 

kamervragen ondertekenen.  
• Instemmen met het openbaar maken van deze beslisnota en het meesturen 

met de kamerbrief inzake de beantwoording kamervragen. 
 
Kernpunten 
• De leden Teunissen en Akerboom (beiden PvdD) hebben een aantal vragen 

gesteld over de Catshuissessie vestigingsklimaat.   
• De leden willen onder meer weten welke bedrijven zullen aanschuiven bij dit 

overleg en of IMVO, en ook verduurzaming in lijn met Klimaatakkoord van 
Parijs, in Catshuissessie aan de orde zullen komen. 

• Tevens willen ze weten of het kabinet de mening deelt dat een gelijk speelveld 
geborgd zou moeten worden voor bedrijven die al jarenlang aantoonbaar 
serieus werk maken van het implementeren van de OESO-richtlijnen, 
klimaatbeleid en arbeidsrechten, zoals van ze wordt verwacht. 

• Kern beantwoording: 
o Openbaar maken bedrijven die deelnemen aan Catshuissessie morgen. 
o Doel van de bijeenkomst is om, met elkaar, tot een beeld te komen 

over de consequenties van de geopolitieke veranderingen en de 
stapeling van maatschappelijke uitdagingen op het vestigingsklimaat. 

o IMVO wetgeving en verduurzaming in lijn met Klimaatakkoord van 
Parijs staan niet op de agenda. De onderwerpen kunnen evenwel wel 
aan de orde gebracht worden door bedrijven vanuit het perspectief 
van de effecten op het vestigingsklimaat.  
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Politieke context 
• De Catshuissessie volgt op de Strategische agenda voor het 

ondernemingsklimaat om tot vernieuwing van vestigings- en 
ondernemingsklimaat te komen, deze is in oktober jl. aan de Kamer gestuurd. 

• De strategische agenda is een uitwerking van het Coalitieakkoord, daarin is 
opgenomen dat het kabinet het vestigingsklimaat zal versterken. In de 
Strategische agenda zijn een aantal belangrijke factoren daarvoor benoemd, 
zoals de stabiliteit en voorspelbaarheid van beleid, Europese regels als norm 
en de goede randvoorwaarden voor bedrijfsactiviteiten die bijdragen aan 
maatschappelijke transities en economische weerbaarheid.  

• Het vestigings- en ondernemingsklimaat heeft de aandacht van de Tweede 
Kamer en de media, in debatten komt het veelvuldig ter sprake.  

• De kamer is voornemens om 18 februari een debat Vestigingsklimaat te 
houden. 
 

Context stakeholders  
• U heeft eerder aangegeven dat u het belangrijk vindt om het bedrijfsleven te 

betrekken bij het de totstandkoming en de uitwerking van de Strategische 
agenda.  

• U bent de afgelopen maanden veelvuldig in gesprek gegaan met het 
bedrijfsleven, van mkb tot grootbedrijf, van start-up tot familiebedrijf in 
allerlei sectoren.  

• In totaal hebben zo’n 130 bedrijven en vertegenwoordigers van bedrijven, 
waaronder VNO NCW, MKB-NL, ONL, American Chamber of Commerce in the 
Netherlands Duits-Nederlandse Handelskamer aan gesprekken deelgenomen. 

• Suggesties en signalen uit deze gesprekken hebben veelal betrekking op 
knelpunten die we in het vizier hebben en waar het kabinet actie op 
onderneemt/ gaat ondernemen; Alle inbreng is gewogen en meegenomen bij 
het opstellen van strategische agenda en neemt het kabinet mee in de 
verdere uitwerking van acties en nieuw beleid.  

 
 




