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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 4 oktober 
2022 een brief gestuurd aan de Minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten 
aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste 
Kamer zijn gedaan. 

De Minister heeft op 18 november 2022 gereageerd. 

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelings-
samenwerking1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en 
Ontwikkelingssamenwerking,
Van Luijk 

1 Samenstelling:
Faber-Van de Klashorst (PVV), Ganzevoort (GL), Van Apeldoorn (SP) (voorzitter), Van Dijk (SGP),
Jorritsma-Lebbink (VVD), Atsma (CDA), Oomen-Ruijten (CDA), Koole (PvdA), Prast (PvdD), Van 
Rooijen (50PLUS), arbouw (VVD), Van Ballekom (VVD) (1e ondervoorzitter), Beukering (Fractie-
Nanninga), Bezaan (PVV), Dittrich (D66), Huizinga-Heringa (CU) (2e ondervoorzitter), Dessing 
(FVD), Karimi (GL), Kluit (GL), Moonen (D66), Otten (Fractie-Otten), Vos (PvdA), Van Wely 
(Fractie-Nanninga),Raven (OSF) en Krijnen (GL).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking 

Den Haag, 4 oktober 2022 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaar-
lijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 juli 2022 is verstreken. Daarbij treft u tevens, 
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2023 verloopt. Beide lijsten 
zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlwsc78qjbm1&ministerie=vj5dlmpi42en 

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vlwsd4ph28ol&ministerie=vj5dlmpi42en 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 18 november 2022 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft 
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is 
verstreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
J.A. Bruijn 
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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 18 november 2022 

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op uw verzoek van 4 oktober 2022 
met kenmerk 172028.14U inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen. 

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
E.N.A.J. Schreinemacher 
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Toezegging Informeren over gesprekken SER en maatschappelijke 
organisaties op Europees niveau inzake klachtenmechanisme 
(35 570 XVII) (T03133) 

Deze toezegging van de Minister is tweeledig en aan beide is voldaan. Ten 
eerste is toegezegd om de Eerste Kamer te informeren over de uitkomsten 
van gesprekken met maatschappelijke organisaties over het klachtenme-
chanisme. Dit is vorig jaar gebeurd. Op basis van deze gesprekken is 
nadere inbreng aan de Commissie gestuurd over het klachtenmecha-
nisme. Ten tweede is toegezegd om de Eerste Kamer te informeren over 
wat er gebeurd is met de uitkomsten van gesprekken op EU-niveau 
(Kamerbrief d.d. 6 juli 2022 met kenmerk BZDOC-1949324693-45). Zoals 
aangegeven is verschillende malen met de Europese Commissie van 
gedachten gewisseld en is met de nu ontvangen brief van de heer 
Dombrovskis een uitgebreide inhoudelijke reactie ontvangen die duidelijk 
maakt op welke wijze de Nederlandse inbreng door de Commissie wordt 
verwerkt in het klachtenmechanisme. Op 6 mei jl. heeft de Commissaris 
Dombrovskis een brief verzonden aan het met een gedetailleerde reactie 
op de kabinetsvoorstellen. Met de Kamerbrief van 12 mei is uw Kamer 
geïnformeerd over de brief en daarmee is voldaan aan de toezegging2. 

In aanvulling hierop wil ik uw Kamer erop wijzen dat Commissie op 
22 juni jl. de herziene richtlijnen voor het Single Entry Point gepubliceerd 
heeft. Uw Kamer is ook middels een brief van 6 juli jl. geïnformeerd3. 

Toezegging Samenwerkingsovereenkomsten met FMO en RVO 
(35 529) (T03299) 

Aan deze toezegging is voldaan. Invest International heeft de samen-
werking met FMO geborgd in de aandeelhoudersovereenkomst en met 
RVO is een separate samenwerkingsovereenkomst gesloten. De afgelopen 
zes maanden hebben Invest International, FMO en RVO de mogelijkheden 
verkend om samen te werken om de kosten van de centrale diensten te 
verlagen. In de praktijk blijkt langjarige samenwerking op dit vlak complex 
vanwege knelpunten op het gebied van gegevensbescherming, regel-
geving van de Nederlandsche Bank en van de Autoriteit Financiële 
Markten en vanwege beperkende voorwaarden van de leverancier van 
centrale diensten. Op het vlak van financiering en kredietverstrekkingen 
zijn harde afspraken gemaakt over samenwerking tussen Invest Interna-
tional, FMO en RVO. Er wordt actief informatie uitgewisseld over markten 
en investeringskansen tussen deze partijen. 

Toezegging Actiepunten inzake de verbeterde naleving en 
monitoring van bestaande afspraken in handelsakkoorden zoals 
CETA (35 154 / 35 155) (T03461) 

Deze toezegging van de Minister is tweeledig en aan beide is voldaan. Ten 
eerste zegt de Minister toe om in het BNC-fiche aangaande de mededeling 
van de Europese Commissie inzake handel en duurzame ontwikkeling 
concreet zal worden ingegaan op de actiepunten die in het duurzaam-
heidshoofdstuk van deze mededeling staan. Ten tweede dat de regering 
bij de Commissie zal aandringen om die actiepunten die betrekking 
hebben op de verbeterde naleving en monitoring van bestaande 
afspraken spoedig toe te passen in handelsakkoorden zoals CETA. Het 
BNC-fiche over de mededeling is op 2 september jl. aan de Kamer 

2 Kamerbrief over Brief van Commissaris Dombrovskis over het klachtenmechanisme voor 
handelsafspraken | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

3 Kamerbrief Eerste Kamer publicatie herziene richtlijnen klachtenmechanisme handelsafspraken 
| Brief | Rijksoverheid.nl
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gestuurd. In dit fiche wordt expliciet ingegaan op de actiepunten, hiermee 
is aan het eerste deel van de toezegging voldaan. Met betrekking tot de 
actiepunten die gaan over implementatie en monitoring heeft de 
Commissie aangegeven dat deze reeds van toepassing zullen zijn op 
bestaande akkoorden. Het kabinet heeft in het BNC-fiche bevestigd dat het 
aan zal dringen op het zo spoedig mogelijk aan de slag gaan met het 
opvolgen van de actiepunten die onder bestaande akkoorden uitgevoerd 
kunnen worden4. Ook hieraan heeft het kabinet reeds opvolging gegeven 
in de Raad, waaronder door de succesvolle inzet in de onderhandelingen 
over de Raadsconclusies over handel en duurzame ontwikkeling die op 
17 oktober jl. gepubliceerd zijn5. In lijn hiermee heeft het kabinet tijdens 
de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel op 30 en 31 oktober jl. het 
belang van actieve voortzetting van de duurzaamheidsagenda benadrukt. 
Het verslag hiervan is uw Kamer toegekomen op 17 november 2022.

4 Fiche 4: Mededeling over handel en duurzame ontwikkeling in handelsakkoorden | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl

5 Council Conclusions on the Trade and Sustainability Review – Consilium (europa.eu)
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