
Bijlage: Reactietabel Toezeggingen Eerste Kamer door Financiën (rappel februari 2022) 

 Toezegging  Verkorte 
inhoud  

Stand van 
zaken  

Vindplaats 

1
. 
 

Toezegging 
T02389: 
Evaluatie 
algemene 
zorgplicht 
Wet op het 
financieel 
toezicht 
(33.632) 
 
30 december 
2016 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer toe X 
nieuwe 
evaluatie te 
zullen 
uitvoeren 
naar de 
doeltreffendh
eid en de 
effecten van 
artikel 4:24a 
Wft in de 
praktijk. De 
Staten-
Generaal zal 
uiterlijk 1 
januari 2022 
een verslag 
met de 
bevindingen 
van deze 
evaluatie 
ontvangen. 

Afgedaan met 
de brief van 15 
december 2021. 
De evaluatie is 
aangehouden 
omdat de 
aanleiding voor 
deze nieuwe 
evaluatie – 
meer zicht op de 
formele 
handhavingspra
ktijk en 
bestuursrechtelij
ke ontwikkeling 
– zich (nog) niet 
heeft 
voorgedaan. 

Kamerstukken II 2021-2022, 32545 nr.158. 
De EK treft als bijlage bij deze tabel een 
afschrift van deze brief. 

2
. 
 

Toezegging 
T02630: De 
Kamer nader 
informeren 
over de 
implementati
e van de 
vierde anti-
witwasrichtlij
n in andere 
EU-lidstaten 
(34.808) 
 
10 juli 2018 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van vragen 
van de leden 
Prast (D66) 
en Vos 
(GroenLinks)
, toe de 
Kamer nader 
te zullen 
informeren 
over de 
naleving, 
handhaving 
en effecten 
van de 
implementati
e van de 
vierde anti-
witwasrichtlij
n in andere 
EU-lidstaten. 

In 
behandeling. 
De Europese 
Commissie voert 
een onderzoek 
uit naar de 
implementatie 
van de vierde 
anti-
witwasrichtlijn in 
de lidstaten. De 
resultaten 
worden eind dit 
jaar verwacht. 
 

 

3
. 
 

Toezegging 
T02631: 
Toezicht DNB 
op eventueel 
weigeren 
door banken 
van politiek 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van vragen 

In 
behandeling. 
Tijdens de 
plenaire 
behandeling van 
de 
Implementatiew

Zie ook Kamerstukken II 2018-2019, 
34808, nr. K.  



prominenten 
als klanten 
(34.808)  
 
10 juli 2018 

van de leden 
Van Strien 
(PVV) en 
Prast (D66), 
toe dat 
toezichthoud
er DNB 
expliciet zal 
monitoren of 
banken, 
vanwege 
eventuele 
extra kosten 
of 
werkzaamhe
den als 
gevolg van 
verscherpt 
cliëntenonder
zoek, politiek 
prominenten, 
hun naasten 
of 
geassocieerd
en zullen 
weigeren als 
klant. De 
minister zal 
het belang 
hiervan ook 
in zijn 
reguliere 
contacten 
met DNB 
onderstrepen
. 

et vierde anti-
witwasrichtlijn is 
toegezegd dat 
deze wet binnen 
drie jaar na 
inwerkingtreding 
breed zal 
worden 
geëvalueerd 
(T2629). In die 
evaluatie wordt 
o.a. aandacht 
besteed aan 
deze toezegging 
en T02630. In 
mei 2022 zal de 
EK een verslag 
van de evaluatie 
ontvangen. 

4
. 
 

Toezegging 
T02935: 
Kamer op de 
hoogte te 
houden van 
de voortgang 
van de 
uitvoering 
van de Wet 
hardheidsaan
passing Awir 
(35.468)  
 
30 juni 2020 
 

De 
staatssecreta
ris van 
Financiën – 
Toeslagen en 
Douane zegt 
de Kamer, 
naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Essers 
(CDA), toe 
om evenals 
de Tweede 
Kamer zeer 
frequent en 
regelmatig 
geïnformeerd 
te worden 
over de wijze 
van 
uitvoering 
van de Wet 
hardheidsaan
passing Awir 
na 

Lopende 
toezegging. De 
Eerste Kamer 
wordt net als de 
Tweede Kamer 
regelmatig 
geïnformeerd 
over de 
hersteloperatie 
via de 
voortgangsrapp
ortages en de 
tussentijdse 
stand van zaken 
en update 
brieven.   

 



inwerkingtre
ding. 

5
.  

Toezegging 
T02950: 
Inkomstenve
rdeling en 
koopkrachto
ntwikkeling 
in de 
Prinsjesdagst
ukken 
(35.302) 
 
10 december 
2019 

De 
staatssecreta
ris van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid 
Vendrik 
(GroenLinks) 
toe dat de 
regering in 
de 
Prinsjesdagst
ukken aan de 
Kamer 
expliciet haar 
appreciatie 
geeft van de 
loonstijging 
in relatie tot 
het 
lastenbeeld, 
in het 
bijzonder de 
winstbelastin
g 2021. 

Afgedaan. 
Deze toezegging 
wordt elk jaar 
meegenomen in 
de augustus 
besluitvorming. 

 

6
. 
 

Toezegging 
T02957: 
Implementati
e ATAD 2 in 
andere EU-
lidstaten ten 
behoeve van 
kennisdeling 
(35.241) 
 
10 december 
2019 

De 
Staatssecreta
ris van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Ester 
(ChristenUnie
) toe om, bij 
de Europese 
Commissie 
aandacht te 
blijven 
vragen voor 
een overzicht 
van de wijze 
waarop ATAD 
2 door 
lidstaten 
wordt 
geïmplement
eerd en 
hierover in 
gesprek te 
gaan om van 
elkaar te 
kunnen 
leren. 

Afgedaan. 
Verzocht is aan 
de Europese 
Commissie om 
ervaringen van 
andere EU-
lidstaten te 
delen over de 
implementatie 
van ATAD2. De 
Europese 
commissie/Taxu
d is niet tegen 
dit initiatief, 
maar de 
prioriteit van de 
Commissie ligt 
nu bij het eigen 
onderzoek naar 
implementatie 
van de beide 
ATAD-richtlijnen 
in de lidstaten 

Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IX, nr. 5, 
p. 10. De EK treft als bijlage bij deze tabel 
een afschrift van deze brief. 



7
. 
 

Toezegging 
T02976: 
Evalueren 
effectiviteit 
UBO-register 
(35.179)  
 
16 juni 2020 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Karimi 
(GroenLinks)
, toe dat bij 
de evaluatie 
van de 
effectiviteit 
van het UBO-
register 
gebruikers, 
zoals 
onderzoeksjo
urnalisten, 
en andere 
stakeholders 
betrokken 
worden. 

In 
behandeling.  
Er is een 
periodieke 
gebruikersraad 
UBO-register 
waaraan onder 
andere 
Transparency 
International 
deelneemt. 
Daarnaast zal 
één jaar na de 
vulling van het 
UBO-register de 
privacy-impact 
worden 
geëvalueerd. 
Daar wordt deze 
toezegging ook 
in meegenomen. 

 

8
. 
 

Toezegging 
T02977: 
Faciliteren 
van 
gerechtvaard
igde 
beroepen op 
afscherming 
van UBO's 
van 
kerkgenootsc
happen 
(35.179)  
 
16 juni 2020 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer naar 
aanleiding 
van vragen 
van de leden 
Ester 
(ChristenUnie
) en Essers 
(CDA) toe in 
overleg te 
zullen treden 
met zijn 
ambtsgenoot 
van JenV en 
met het 
Openbaar 
Ministerie om 
te kijken hoe 
zij kunnen 
faciliteren 
dat 
gerechtvaard
igde 
beroepen op 
afscherming 
van UBO's 
van 
kerkgenootsc
happen 
worden 
gehonoreerd 
en de Kamer 
hierover te 
informeren. 

Deze 
toezegging is 
overgedragen 
aan de 
minister van 
Justitie en 
Veiligheid. De 
minister van 
Justitie en 
Veiligheid 
onderhoudt 
primair 
contacten met 
kerkgenootscha
ppen. In zijn 
algemeenheid 
zijn deze 
contacten goed. 
Onderwerp van 
gesprek is het 
UBO-register in 
brede zin, 
waaronder ook 
over de 
afscherming bij 
gerechtvaardigd
e verzoeken 
daartoe. 

 

9
.  

Toezegging 
T02978: 

De Minister 
van 

Deze 
toezegging is 

 



 Terugkoppeli
ng 
gesprekken 
over het 
UBO-register 
met 
kerkgenootsc
happen 
(35.179) 
 
16 juni 2020 

Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van de 
leden Ester 
(ChristenUnie
) en Essers 
(CDA), toe 
om de Kamer 
aanvang 
2022 (18 
maanden na 
de 
toezegging) 
te informeren 
over de 
gesprekken 
met 
kerkgenootsc
happen zoals 
het 
Interkerkelijk 
Contact in 
Overheidszak
en en de 
Joodse 
gemeenscha
p, politie en 
justitie over 
de 
ervaringen 
en zorgen 
rond privacy 
en veiligheid 
met 
betrekking 
tot het UBO-
register. 

overgedragen 
aan de 
minister van 
Justitie en 
Veiligheid. De 
minister van 
Justitie en 
Veiligheid heeft 
toegelicht wat 
het gevoerde 
beleid, zoals 
gecommuniceer
d in de Tweede 
Kamerbrief van 
14 april jl. 
(2022-
0000091903), 
betekent voor 
leden van 
kerkgenootscha
ppen. Dit tot 
wederzijdse 
tevredenheid. 
Ook in de 
toekomst zal het 
ministerie van 
Justitie en 
Veiligheid op 
regelmatige 
basis contact 
met 
kerkgenootscha
ppen houden 
om met elkaar 
in verbinding te 
blijven en 
signalen tijdig 
op te vangen. 

1
0
. 
 

Toezegging 
T02979 
Overzicht 
implementati
e van het 
UBO-register 
in 
verschillende 
Europese 
lidstaten 
(35.179) 
(T02979) 
 
16 juni 2020 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van vragen 
van de leden 
Ester 
(ChristenUnie
) en Essers 
(CDA) toe 
om aanvang 
2022 
(achttien 
maanden na 
de 
toezegging) 
een overzicht 
te geven van 
hoe andere 
Europese 
lidstaten 

In 
behandeling. 
Aan een 
overzicht van 
hoe het UBO-
register binnen 
EU-lidstaten is 
geïmplementeer
d in relatie tot 
kerkgenootscha
ppen wordt nog 
gewerkt. Dit zal 
naar 
verwachting na 
de zomer 
gereed zijn en 
aan de Eerste 
Kamer worden 
toegezonden. 

 



omgaan met 
de 
bescherming 
van privacy 
en veiligheid 
van 
kerkbestuurd
ers in hun 
UBO-beleid. 

1
1
. 
 

Toezegging 
T03169: 
Ernaar kijken 
of het 
mogelijk is 
om in de 
monitoring 
de 
bronbelastin
g op 
royalty’s en 
rente te 
betrekken en 
ernaar kijken 
of er 
rekening 
mee 
gehouden 
zou kunnen 
worden in de 
vormgeving 
van 
toekomstige 
conditionele 
bronbelastin
gen (35.572) 
 
8 december 
2020 

De 
staatssecreta
ris zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Van 
Apeldoorn 
(SP), toe dat 
hij ernaar 
gaat kijken 
of het 
mogelijk is 
om in de 
monitoring 
de 
bronbelasting 
op royalty’s 
en rente te 
betrekken en 
ernaar te 
kijken of er 
rekening 
mee 
gehouden 
zou kunnen 
worden in de 
vormgeving 
van 
toekomstige 
conditionele 
bronbelasting
en. 

Afgedaan. 
 
De toezegging 
wordt gestand 
gedaan door in 
de jaarlijkse 
brief over de 
monitoring van 
de effecten van 
de aanpak van 
belastingontwijk
ing de financiële 
stromen naar 
offshore 
financial centers 
ook in kaart te 
brengen. 

 

1
2
. 
 

Toezegging 
T03172: 
Verhouding 
Wetsvoorstel 
excessief 
lenen tot de 
coronacrisis 
(35.577) 

De 
staatssecreta
ris zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Otten 
(Fractie-
Otten), toe 
dat hij nog 
eens gaat 
kijken naar 
het 
wetsvoorstel 
en gaat 
kijken hoe 
het 
Wetsvoorstel 
excessief 

Afgedaan.  Kamerstukken II 2020-2021,  
35 496, nr. 11. De EK treft als bijlage bij 
deze tabel een afschrift van deze brief. 



lenen zich 
verhoudt tot 
de 
coronacrisis, 
de 
vormgeving, 
et cetera. 

1
3
. 
 

Toezegging 
T03177: 
Schriftelijk 
terugkomen 
op onder 
andere het 
proces 
inzake de 
dispensatiere
chten Wet 
CO2-heffing 
industrie 
(35.575) 
 
8 december 
2020  

De 
staatssecreta
ris zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid 
Vendrik 
(GroenLinks)
, toe dat hij 
schriftelijk 
terugkomt op 
de vraag 
over o.a. het 
proces inzake 
de 
dispensatiere
chten. 

Afgedaan. De 
staatssecretaris 
heeft de Eerste 
Kamer op 14 
december 2020 
een Kamerbrief 
gestuurd over 
dispensatierecht
en CO2-heffing 
industrie.  

De brief is gepubliceerd onder kenmerk 
35575, F. 

1
4
. 
 

Toezegging 
T03180: 
Verdragen 
voorzien van 
antimisbruik
bepalingen 
(35.572) 
 
8 december 
2020 

De 
staatssecreta
ris van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid 
Teunissen 
(PvdD), toe 
om zo snel 
mogelijk alle 
verdragen te 
voorzien van 
antimisbruikb
epalingen, in 
het bijzonder 
die met de 
ontwikkelings
landen, zoals 
Oeganda. 

In 
behandeling. 
De 
onderhandelinge
n met Oeganda 
zijn in maart 
2021 hervat. 
Nederland zet in 
op het zo snel 
mogelijk 
organiseren van 
een volgende 
onderhandelron
de. 

 

1
5
. 
 

Toezegging 
T03222: 
Brede 
welvaart 
opnemen in 
het Blauwe 
Boekje 
(35.570) 
 
17 november 
2020 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
mevrouw 
Sent (PvdA), 
toe om bij de 
behandeling 
van de 
Miljoenennot

Afgedaan. In 
het Blauwe 
Boekje van dit 
jaar is veel 
aandacht 
besteed aan 
brede welvaart, 
door toevoeging 
van o.a. 
hoofdstukken 
over welzijn, 
ongelijkheid en 
kansen.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/k
amerstukken/2021/09/22/blauwe-boekje-
2021-2022l. De EK treft als bijlage bij deze 
tabel een afschrift van deze brief. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/22/blauwe-boekje-2021-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/22/blauwe-boekje-2021-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/22/blauwe-boekje-2021-2022


a 2022 meer 
aandacht te 
besteden aan 
brede 
welvaart in 
het Blauwe 
Boekje. 

1
6
. 
 

Toezegging 
T03228: 
Monitoren 
welke 
bedrijven 
aanspraak 
maken op 
Groeifonds 
(35.570) 
 
17 november 
2020 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Bikker 
(ChristenUnie
), toe om in 
de gaten te 
houden 
welke 
bedrijven 
aanspraak 
maken op 
het 
Groeifonds, 
en of deze 
bedrijven 
bewerkstellin
gen dat er 
een 
ecosysteem 
tot bloei 
komt. 

Afgedaan. In 
de brief van 9 
april 2021 over 
de uitkomst van 
de eerste ronde 
investeringen 
van het 
Nationaal 
Groeifonds.  
 
Investeringen in 
R&D en 
innovatie 
leveren het 
meeste op 
wanneer de 
overheid, het 
bedrijfsleven en 
de wetenschap 
hierin 
samenwerken. 
Daarom 
worden met het 
NGF bestaande 
onderzoeks- en 
innovatie-
ecosystemen 
versterkt en 
nieuwe 
veelbelovende 
ecosystemen 
opgebouwd. De 
commissie NGF 
is 
verantwoordelijk 
voor de 
beoordeling en 
monitoring van 
investeringsvoor
stellen op dit 
punt. Het 
rapport van de 
commissie bij 
eerste 
ronde investerin
gsvoorstellen 
gaat dan ook 
uitgebreid in op 
deze 
ecosystemen. 
Dit rapport is 
met de brief aan 
de Eerste Kamer 
aangeboden.  

Kamerstuk 2020–2021, 35 570 XIX, I. 



1
7
. 
 

Toezegging 
T03229: 
Antwoord op 
de uitvoering 
motie-Otten 
(35.570) 
 
17 november 
2020 

De 
Staatssecreta
ris van 
Financiën – 
Fiscaliteit en 
Belastingdien
st zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Otten 
(Fractie-
Otten), toe 
om uit te 
zoeken in 
hoeverre de 
uitgebreide 
bouwstenen 
voor het 
belastingstels
tel een 
antwoord 
geven op de 
motie van de 
heer Otten 
over een 
onderzoek 
naar de 
vereenvoudig
ing van het 
belastingstels
el (35.302, 
N). Indien de 
uitgebreide 
bouwstenen 
geen 
antwoord 
bevatten, 
ontvangt de 
Kamer 
alsnog een 
antwoord 
van de 
staatssecreta
ris. 

Afgedaan. De 
staatssecretaris 
heeft de 
rapporten 
'Bouwstenen 
voor een beter 
belastingstelsel' 
in mei 2020 
aangeboden. 
Deelrapport 11. 
'Vereenvoudigin
g 
belastingstelsel' 
gaat over dit 
onderwerp.  

Kamerstukken I 2019-2020, 32140, nr. D, 
bijlage 933315. 

1
8
. 
 

Toezegging 
T03238: 
Beoordeling 
en 
financiering 
van 
herstelplann
en (35.711) 
 
18 mei 2021 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Van 
Strien (PVV), 
toe dat het 
(volgend) 
kabinet een 
vinger aan 
de pols zal 
houden bij 
de 

Doorlopend. 
Aan deze 
toezegging 
wordt invulling 
gegeven. Het 
kabinet heeft bij 
de beoordeling 
van de 
uitvoeringsbeslu
iten ter 
goedkeuring van 
herstelplannen 
bijzondere 
aandacht voor 
de beoordeling 
van audit- en 
controle 

Kamerstukken 21501-07 nr. 1766, 1769, 
1772, 1773, 1786, 1788 en 1842. 



beoordeling 
van de 
herstelplanne
n van de 
lidstaten, 
uitgevoerd 
door de 
Europese 
Commissie, 
zodat het 
Europese 
geld 
verstandig 
wordt 
uitgegeven. 

systemen die 
moeten 
zorgdragen voor 
een 
verantwoorde 
besteding van 
middelen. De 
Tweede Kamer 
wordt 
geïnformeerd 
over deze 
beoordelingen in 
diverse 
Kamerbrieven. 

1
9
. 
 
 

Toezegging 
T03239: 
Financial 
Transaction 
Tax (35.711) 
 
18 mei 2021 

De minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Van 
Rooijen 
(50PLUS), 
toe dat 
gedurende 
de 
demissionair
e periode van 
het huidige 
kabinet de 
financial 
transaction 
tax er niet 
komt. 

Afgedaan. In 
de 
demissionaire 
periode is geen 
financial 
transaction tax 
in Nederland 
ingevoerd. 

 

2
0
. 
 

Toezegging 
T03240: 
Gesprekken 
met 
planbureaus 
en 
Rekenkamer 
over brede 
welvaart 
(35.711) 
 
18 mei 2021 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid 
Backer 
(D66), toe 
om in de 
gesprekken 
met de 
planbureaus 
en de 
Algemene 
Rekenkamer 
het 
onderwerp 
‘brede 
welvaart’ te 
blijven 
benoemen. 
Tevens zegt 
hij toe om de 

Afgedaan. In 
de Kamerbrief 
ter 
beantwoording 
van een aantal 
Tweede Kamer 
moties t.a.v. 
brede welvaart. 
Deze brief is 
maandag 23 
mei 
gepubliceerd.  

Kamerstukken II 2021-2022, 20650. De EK 
treft als bijlage bij deze tabel een afschrift 
van deze brief. 



informatie 
die 
beschikbaar 
komt uit 
deze 
gesprekken 
met de 
Kamer te 
delen. 

2
1
. 
 

Toezegging 
T03241: 
Intergenerati
onele 
effecten van 
het 
Herstelfonds 
(35.711) 
 
18 mei 2021 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Ester 
(ChristenUnie
), toe om bij 
een van de 
eurogroepen 
de Europese 
Commissie te 
vragen om 
de 
intergenerati
onele balans 
in de diverse 
lidstaten te 
monitoren, 
zodat de 
intergenerati
onele 
effecten van 
het 
Herstelfonds 
in kaart 
worden 
gebracht. 

Afgedaan. De 
plannen van 
vrijwel alle 
lidstaten zijn 
beoordeeld, er is 
geen opportuun 
moment 
geweest om dit 
punt onder de 
aandacht te 
brengen.   

 

2
2
. 
 

Toezegging 
T03242: Rol 
van artikel 
116 van het 
werkingsverd
rag Europese 
Unie 
(35.711)  
 
18 mei 2021 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Essers 
(CDA), toe 
om zijn 
standpunt 
ten opzichte 
van artikel 
116 van het 
verdrag 
inzake de 
werking van 
de Europese 
Unie met de 
Kamer te 
delen, nadat 
hij de 

In 
behandeling. 
Kan pas in 
behandeling 
worden 
genomen, nadat 
de analyse of 
het voorstel van 
de Europese 
Commissie is 
ontvangen. 

 



analyse of 
het voorstel 
van de 
Europese 
Commissie 
heeft 
ontvangen 
over de rol 
van artikel 
116 van het 
werkingsverd
rag in relatie 
met 
belastingstels
els. 
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Toezegging 
T03292: 
Opnemen 
additionalitei
t in statuten 
Invest 
International 
(35.529)  
 
6 juli 2021 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Faber-
Van 
Klashorst 
(PVV), toe 
om de 
additionaliteit
seis op te 
nemen in de 
statuten van 
Invest 
International. 

Afgedaan. 
Conform 
toezegging is dit 
opgenomen 
(additionaliteitse
is) in de 
statuten van 
Invest 
International. 
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Toezegging 
T03297: 
Internationa
al 
maatschappe
lijk 
ondernemen 
onder 
aandacht 
brengen bij 
Invest 
International 
(35.529) 
 
6 juli 2021 

De Minister 
van 
Financiën 
zegt de 
Kamer, naar 
aanleiding 
van een 
vraag van 
het lid Faber-
Van de 
Klashorst 
(PVV), toe 
om het 
onderwerp 
internationaa
l 
maatschappe
lijk 
verantwoord 
ondernemen 
onder de 
aandacht te 
brengen van 
de raad van 
bestuur van 
Invest 
International. 

Afgedaan. 
Internationaal 
Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen 
(IMVO) staat 
centraal in de 
doelstelling en 
de strategie van 
Invest 
International. 
De staat als 
aandeelhouder 
vindt het 
belangrijk dat 
deelnemingen 
een voorbeeldrol 
vervullen op het 
gebied van 
maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen. 
Dit vormt dan 
ook een 
belangrijk 
onderdeel van 
de periodieke 
gesprekken die 
zowel het 

 



ministerie van 
Financiën als het 
ministerie van 
Buitenlandse 
Zaken voeren 
met de 
onderneming.  
 
In het eerste 
kwartaaloverleg 
dat is gevoerd 
met Invest 
International, op 
24 januari 2022, 
is de vraag over 
het wegsluizen 
van winsten via 
belastingparadij
zen conform 
toezegging 
besproken. 
Invest 
International 
heeft dit risico 
geadresseerd in 
het interne 
risicobeleid. 
Hiermee wordt 
gewaarborgd 
dat er geen 
onwenselijke en 
agressieve 
belastingstructu
ren van klanten 
worden 
gefaciliteerd 
door de 
activiteiten van 
Invest 
International. 
 

 


