
 

 

 

Memo afzender Directie Inhoud 

  

  

  

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 

 datum 6 mei 2022  
 betreft Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het 

halfjaarlijks rappel toezeggingen 

 
Op 21 februari 2022 is een halfjaarlijks rappel uitgegaan naar de minister voor Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking met een lijst van openstaande toezeggingen met 
rappeldatum 1 januari 2022. Op 8 april 2022 heeft de minister schriftelijk gereageerd en de 
stand van zaken weergegeven met betrekking tot de afdoening van de toezeggingen.1  
 
In onderstaand overzicht van (deels) openstaande toezeggingen vindt u de titel en de 

samenvatting van de toezegging, de reactie van de minister, een ambtelijke toelichting op 
en/of ambtelijk voorstel over de - al dan niet te wijzigen - status of deadline van de 
toezegging.2 
 
T02720: Toezegging AMvB's Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506) 

Kamerleden: Lokin-Sassen (CDA) en Overbeek (SP) 
Deadline: 1 juli 2021 

Samenvatting: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt de 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Overbeek, toe de zware 
voorhangprocedure toe te passen in beide Kamers bij AMvB’s die berusten op de Wet 
zorgplicht kinderarbeid. 
Reactie minister voor BHO: Mijn voorganger zegde uw Kamer toe de zware 
voorhangprocedure toe te passen in beide Kamers bij AMvB’s die berusten op de Wet 

zorgplicht kinderarbeid (WZK). Deze toezegging ging er vanuit dat de evaluatie van het 
toenmalige IMVO-beleid als inbreng zou dienen voor de AMvB’s.  
  
In het coalitieakkoord 2021-2025 is het kabinet overeengekomen dat Nederland IMVO-
wetgeving in de EU bevordert en nationale IMVO-wetgeving invoert die rekening houdt met 
een gelijk speelveld met omringende landen en implementatie van mogelijke EU-regelgeving. 
De inzet van het kabinet is om de WZK op te laten gaan in brede IMVO-wetgeving, die zich 

anders dan de WZK niet beperkt tot één risico (kinderarbeid) maar alle mensenrechten en 

het milieu beslaat. De publicatie van het Commissievoorstel inzake een Corporate 
Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) onderstreept de noodzaak van een brede 
aanpak. Met inachtneming van de passage uit het coalitieakkoord zal het Commissievoorstel 
als basis dienen voor het nationale wetsvoorstel met het oog op een gelijk speelveld. Het 
streven is om beide voorstellen zoveel mogelijk parallel op te laten lopen. Voor de 
beoordeling van het Commissievoorstel verwijs ik naar het BNC fiche dat uw Kamer op 7 

april jl toeging.(Kamerstuk 22112, IS) In het verslag van een schriftelijk overleg met de TK 
over de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 13 en 
14 februari 2022 heb ik aangegeven dat het wetgevingstraject is gestart en stakeholders 
worden betrokken.   
Ambtelijk voorstel: De toezegging af te voeren, aangezien er geen AMvB’s meer worden 
voorgehangen, maar in plaats daarvan ervoor is gekozen de WZK op te laten gaan in 

wetgeving. Dit wetsvoorstel zal uiteindelijk bij de Eerste Kamer terechtkomen (indien 
aangenomen door de Tweede Kamer).  
 

 
1  Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2021-2022, 35925 XVII, I. 
2 De betreffende toezeggingen zijn terug te vinden op de website van de Eerste Kamer: 
https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vlqkcipxn748&ministerie=vghyngkof7kc  

https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20220407/brief_van_de_minister_van/document3/f=/vls2mc5a11zh.pdf
https://www.eerstekamer.nl/eu/behandeling/20220202/verslag_van_een_schriftelijk_2/document3/f=/vlqhtkdk0jzl.pdf
https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vlqkcipxn748&ministerie=vghyngkof7kc
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T03133: Toezegging Informeren over gesprekken SER en maatschappelijke 
organisaties op Europees niveau inzake klachtenmechanisme (35.570 XVII)  
Deze toezegging is besproken tijdens de vergadering van 19 april jl.  

 
T03295: Toezegging Informeren uitwerking SDG-toets (35.529)  
Kamerleden: Van Apeldoorn (SP) 
Deadline: 1 januari 2022 
Samenvatting: De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Van Apeldoorn (SP), toe om de Eerste Kamer te informeren over hoe de 

uitwerking van de SDG-toets er uit ziet, wanneer het metingskader gereed is. 

Reactie minister voor BHO: Binnen Invest International staan de SDG’s centraal. De bijdrage 
aan de SDG’s hangt af van het type project dat wordt ondersteund en kan voor veel van de 
SDG’s relevant zijn. Invest International zal de effecten op de SDG’s expliciet meewegen in 
zijn projecten en investeringen. In haar investeringsbeleid heeft Invest International een 
focus op de SDG’s vastgelegd, primair op SDG 8 (waardig werk en economische groei) en 
SDG 13 (klimaatactie) en secundair op de SDG’s 2 (geen honger),3 (goede 
gezondheid/welzijn) ,6 (schoon water/sanitair),7 (betaalbare en duurzame energie) en 12 

(verantwoorde consumptie/productie). Op de effecten ten aanzien van de SDG’s wordt actief 
gemonitord. Invest International zal jaarlijks rapporteren over de uitvoering van het eigen 
investeringsbeleid, inclusief de impact op SDG’s. Daarmee is in de praktijk de toetsing aan 
de SDG’s geborgd. De bijdrage aan SDG’s zal ook onderdeel uitmaken van de 
eerdergenoemde evaluatie van Invest International. 
Ambtelijk voorstel: De toezegging op voldaan te zetten.  

 

T03298: Gesprek met Invest International over KPI’s (35.529)  
Kamerleden: Huizinga-Heringa (ChristenUnie) 
Deadline: 1 januari 2022 
Samenvatting: De Minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie), toe om in gesprek te gaan met Invest 
International en daar te benadrukken dat de lat hoog gelegd moet worden voor de KPI’s. 

Reactie minister voor BHO: Invest International heeft in het business plan van 2022 de 
missie en doelstellingen van de organisatie vertaald in ambitieuze KPI’s. Invest International 
heeft onder andere KPI’s geformuleerd op het terrein van groei van de portfolio, bijdrage aan 
economische groei (SDG 8) en klimaatbestendigheid (SDG 13), klantenservice, 
bedrijfscultuur en de ontwikkeling van personeel. Met Invest International vindt frequent 
overleg plaats, inclusief over de KPI’s. Deze worden dan ook actief gemonitord.       
Ambtelijk voorstel: De toezegging op voldaan te zetten.  

 
 

T03299: Toezegging Samenwerkingsovereenkomsten met FMO en RVO (35.529)  
Kamerleden: Van Ballekom (VVD) 
Deadline: 1 januari 2022 
Samenvatting: De Minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een 

vraag van het lid Van Ballekom (VVD), toe te kijken of de Kamer inzicht kan krijgen in de 
(kosten van de) samenwerkingsovereenkomsten met FMO en RVO. 
Reactie minister voor BHO: Invest International heeft de samenwerking 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, regelgeving 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 International, FMO en RVO. Er 
wordt actief informatie uitgewisseld over markten en investeringskansen tussen deze 

partijen. 
Ambtelijk voorstel: Oordeel van de commissie of deze reactie van de minister voldoende is. 
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Toezeggingen in het totaaloverzicht:  
De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft ook gereageerd 

op de andere openstaande toezeggingen die ter informatie naar de minister zijn verstuurd. 
 
 
T02721: Toezegging Intrekking Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506) 
Kamerleden: Lokin-Sassen (CDA) en Overbeek (SP) 
Deadline: 1 januari 2025 

Samenvatting: De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt de 

Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen, toe geen gebruik te maken 
van de mogelijkheid die de Wet zorgplicht kinderarbeid biedt om de wet bij Koninklijk Besluit 
weer in te trekken. De minister zegt toe dat eventuele intrekking altijd per wet zal 
geschieden. 
Reactie minister voor BHO:  Mijn voorganger zegde uw Kamer toe geen gebruik te maken 
van de mogelijkheid die de WZK biedt om de wet bij Koninklijk Besluit weer in te trekken en 
dat eventuele intrekking per wet zal geschieden. Ik zal deze toezegging gestand doen en 

indien de WZK wordt ingetrokken dit per wet te laten geschieden. 
Ambtelijk voorstel: Deze toezegging als legisprudentie aan te merken (legisprudentie 
toezeggingen worden bij elk nieuw kabinet ter informatie aan de nieuwe bewindslieden 
gestuurd).  
 
T03291: Toezegging Positie mkb-ondernemer en waarborging balans mkb en 

grootbedrijf meenemen in evaluatie (35.529)  

Kamerleden: Van Apeldoorn (SP), Crone (PvdA) en Moonen (D66)  
Deadline: 1 juni 2024 
Samenvatting: De Minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van 
vragen van de leden Moonen (D66), Crone (PvdA), Van Apeldoorn (SP), toe om de positie 
van de mkb-ondernemer mee te nemen in de evaluatie, evenals de vraag of de balans 
tussen mkb en het grootbedrijf daadwerkelijk gewaarborgd wordt. 

Reactie minister voor BHO:  Invest International is toegerust om bedrijven te helpen bij het 
financieren en ontwikkelen van projecten, financieringsproducten en risicokapitaal. Invest 
International werkt vraaggestuurd en heeft een brede focus van het MKB tot het grootbedrijf. 
Het MKB is een belangrijke doelgroep van Invest International. Het MKB wordt binnen Invest 
International onder andere bediend via Dutch Good Growth Fund (DGGF) en Dutch Trade and 
Investment Fund (DTIF). Het MKB is ook doelgroep voor het investeringskapitaal en de 
projectontwikkelingsfondsen van Invest International. De verhouding van ondersteuning aan 

het grootbedrijf en het MKB binnen Invest International is op voorhand moeilijk aan te geven 
en is mede afhankelijk van de vraag. De waarborg dat hierin een juiste balans gerealiseerd 

wordt is een belangrijk punt dat in de evaluatie zal worden meegenomen. 
Ambtelijk voorstel: De status van deze toezegging te handhaven als openstaand. 
 

T03296: Toezegging Evaluatie Invest International binnen drie jaar (35.529)  

Kamerleden: Van Apeldoorn (SP) en Crone (PvdA) 
Deadline: 1 juli 2024 
Samenvatting: De Minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van 
vragen van de leden Van Apeldoorn (SP) en Crone (PvdA, ook namens GroenLinks), toe om 
Invest International binnen drie jaar te evalueren in plaats van na vijf jaar. 
Reactie minister voor BHO:  De doelstelling van Invest International is tweeledig, het 

versterken van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en het bijdragen 
aan de SDG’s. De juiste balans tussen de nevengeschikte doelen zal zich in de praktijk 
moeten bewijzen. Om hierin goed inzicht te verkrijgen verzocht de Kamer om de evaluatie 
van Invest International niet na de gebruikelijk vijf jaar te doen, maar al binnen drie jaar. 
Invest International is operationeel gestart op 1 oktober 2021 en zal daarmee binnen drie 
jaar na de start voor het eerst worden geëvalueerd, zijnde voor oktober 2024. Deze 

evaluatie zal met de Kamer worden gedeeld. De uitvoerder van de evaluatie zal te zijner tijd 

worden geselecteerd. 
Ambtelijk voorstel: De status van deze toezegging te handhaven als openstaand. 


