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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018
(Kamerstuk 34 775 XVII, nrs. 1 en 2).
De fungerend voorzitter van de commissie,
De Roon
De griffier van de commissie,
Van Toor

nds-tk-2017D29210

1

Nr
1
2
3

4
5

6

7

8

9

10
11
12
13
14

15
16

17

Vraag
Hoeveel geld is tijdens het kabinet Rutte II in totaal uit de toekomst
naar voren gehaald door middel van kasschuiven?
Hoeveel geld is door het kabinet Rutte II in totaal bezuinigd op
Ontwikkelingssamenwerking?
Kunt u in een tabel overzichtelijk aangeven wat de behaalde
ODA-norm per jaar is, uitgedrukt als percentage van het BBP, in de
jaren 2005–2017?
Per beleidsterrein, hoeveel procent van het ODA-geld is juridisch
verplicht?
Is er onderzoek gedaan of geraadpleegd, naar een eventuele
toename in het aantal Afrikaanse migranten dat naar Europa
probeert te komen, naar gelang de Afrikaanse landen zich
economisch ontwikkelen? Zo ja, wat waren de uitkomsten, en zo
nee, waarom is dit niet gebeurd?
Wat is de reden dat de Millenniumdoelstellingen in 2015 niet zijn
gehaald? Is de verwachting dat dezelfde factoren een rol spelen bij
het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in
2030? Zo nee, waarom niet?
Is de mogelijkheid om voedsel in te kunnen vriezen of op zijn minst
te kunnen koelen, één van de voorwaarden om niet als «extreem
arm» te worden geclassificeerd?
Heeft het Ministerie een scenario uitgewerkt waarin er geen enkele
vluchteling meer wordt toegelaten in de EU, en waarbij wordt
gekeken wat de gevolgen zijn voor de rendementen in de
internationale mensensmokkelsector alsmede de gevolgen voor de
omvang daarvan? Zo ja, wat zijn de bevindingen van dit onderzoek, en zo nee, waarom is dit niet gebeurd?
De Wereldbank financiert West Africa Coastal Areas Management
Program. Deze organisatie beweert dat een gedeelte van de
kustlijn van Cotonou (Benin) is afgekalfd door een stijgende
zeespiegel. Kan de aanleg van twee waterkribben rondom de
afgekalfde kuststrook, die samen een baai vormen waardoor extra
grote golfslag ontstaat, ook van invloed zijn geweest op het
afkalven van de kustlijn?
Wat is voor Nederland de ideale concentratie CO2 in de atmosfeer,
uitgesplitst naar tropo-, strato-, meso- en thermosfeer?
Hoeveel miljard euro is er wereldwijd nodig om alle SDG’s te
verwezenlijken?
Hoeveel miljard euro zal Nederland vanaf 2015 tot en met 2030 bij
hebben gedragen om de SDG’s te verwezenlijken?
Hoeveel miljard euro zal de wereldeconomie extra gegroeid zijn in
2030 door het tijdig behalen van de SDG’s?
Wat is uw reactie op de suggestie van de Algemene Rekenkamer
om een meer kwalitatieve verantwoording op te stellen? Bent u het
daar mee eens? Welke mogelijkheden ziet u hiertoe?
Welke ICT-projecten lopen of zijn in voorbereiding bij zowel het
departement als uitvoerende organisaties van het departement?
Hoe groot is de omvang van deze projecten, hoe lang is de
(verwachte) looptijd van deze projecten, heeft het Bureau
ICT-toetsing (BIT) over deze projecten advies uitgebracht en zo ja,
luidde dit positief of negatief?
Welke projecten zijn in de laatste jaren succesvol afgerond en
welke zijn als mislukt aan te merken?
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Vraag
In welke mate heeft u inmiddels bekeken hoe gemarginaliseerde
groepen als mensen met een beperking, kinderen in psychosociale
nood of mensen met afwijkende gezondheidsstatus beter
gemonitord kan worden binnen de Sustainable Development
Goals (SDG’s) (in lijn met het aan u gerichte verzoek in de
motie-Diks (34 725-XVII, nr. 15)? Wanneer verwacht u de Kamer te
informeren?
Hoe beoordeelt u de kritiek van de Algemene Rekenkamer dat
onvoldoende inzichtelijk is gemaakt wat de succes- en faalfactoren
van onderliggende programma’s en projecten? Kunt u een
overzicht van de voornaamste projecten van het afgelopen jaar aan
de Kamer zenden met de bijbehorende impactevaluaties, uitgesplitst naar de gebruikte instrumenten, zoals de Rekenkamer
aanbeveelt?
Bent u bereid uitvoeringsorganisaties standaardindicatoren te
gaan voorschrijven voor hun voortgangrapportages?
Hoe beoordeelt u de wens die is uitgesproken in het regeerakkoord
2017–2021 om aan de begroting voor 2018 een bedrag van € 400
mln toe te voegen ten bate van OS en ODA in het bijzonder? Hoe
verhouden deze plannen zich tot de oorspronkelijke begroting?
Op welke wijze wordt (de uitvoering van) het buitenlands beleid
getoetst aan de SDG doelstellingen en op welke wijze zal hierover
gerapporteerd worden aan de kamer?
Welk deel van de BuHa-OS begroting wordt besteed aan Nederlandse bedrijven (ODA en non-ODA)?
Hoeveel geld gaat er komend jaar naar het Initiatief Duurzame
Handel (IDH), en op welke wijze en aan welke projecten wordt dat
uitgegeven?
Op welke wijze wordt (de uitvoering van) ontwikkelingshulp
getoetst aan de SDG doelstellingen en op welke wijze zal hierover
gerapporteerd worden aan de kamer?
Kunt u een overzicht geven van hoeveel van de ODA (official
development assistance)-gelden de komende jaren wordt besteed
aan de opvang van asielzoekers in eigen land?
Kunt u een overzicht geven van hoeveel van de ODA-gelden de
komende jaren wordt besteed aan klimaatfinanciering?
Hoever zakken we voor de komende jaren onder de ODA norm?
Hoever zakken we de komende jaren onder de ODA norm als we
de eerstejaarsopvang van vluchtelingen in Nederland niet
meetellen met de ODA-gelden? Hoever zakken we voor de
komende jaren onder de ODA-norm als we klimaatfinanciering niet
meetellen met de ODA-gelden, maar we deze zoals oorspronkelijk
ook beloofd was, additioneel laten zijn? Hoever zakken we voor de
komende jaren onder de ODA-norm als we zowel de eerstejaarsopvang van vluchtelingen als klimaatfinanciering niet meetellen met
de ODA-gelden?
Op welke wijze wordt gehoor gegeven aan de motie-Grashoff
(34 550-XVII, nr. 36) om de zuivere ontwikkelingshulp de komende
jaren te doen groeien richting 0,7% van het Bruto Nationaal
Inkomen (BNI)?
Op welke wijze wordt de exportbevordering door Invest-NL en/of
Atradius getoetst aan de SDG doelstellingen en op welke wijze zal
hierover gerapporteerd worden aan de kamer?
Op welke wijze wordt het investerings-, krediet- en verzekeringsbeleid van Invest-NL en Atradius aangepast om afbouw van de
fossiele industrie te bewerkstelligen?
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Vraag
Op welke wijze wordt het investerings-, krediet- en verzekeringsbeleid van Invest-NL en Atradius aangepast om duurzame voedselzekerheid te stimuleren? En specifiek voor de transitie naar plantaardige eiwitten?
Kan een overzicht en uitsplitsing gegeven worden van 1) de
projecten en 2) Nederlandse bedrijven die Atradius in de afgelopen
jaren heeft ondersteund en in 3) welke verschillende ontwikkelingslanden?
Welk deel van de ontwikkelingshulp (ODA) verliep de afgelopen
jaren via leningen en welk deel via giften en hoe verhoudt zich dit
tot het door het DAC gestelde 25% minimum?
Hoeveel heeft Nederland in de afgelopen jaren verdiend aan
leningen welke aangemerkt zijn als giftelement aan ontwikkelingslanden? En kunt u een overzicht geven van de berekende rente op
deze softe leningen?
Wordt de besteding van ODA-gelden onafhankelijk gecheckt of
deze voldoen aan de OESO definitie? En is het zo dat trainingen
van de kustwacht of de aanschaf van schepen geclassificeerd
kunnen worden als ODA?
Wat zijn de definitie en criteria voor besteding als klimaatfinanciering?
Welk deel van de begroting voor klimaatfinanciering is bestemd
voor het aanpakken van migratiestromen en opvang in eigen land?
En hoe draagt deze opvang bij aan het verbeteren van het klimaat?
Welk deel van de klimaatfinanciering voor de komende jaren is
bestemd voor het bestrijden van de oorzaken van klimaatverandering en welk deel voor de gevolgen? En hoe worden de bestedingen en resultaten hiervan gemonitord en gerapporteerd?
Welke concrete resultaten heeft de inzet van Nederland op
«climate smart agriculture» opgeleverd?
Welke klimaatinvesteringen worden gedaan in het Groene Klimaat
Fonds?
Valt het Dutch Good Growth Fund (DGGF) onder ODA? Hoeveel
wordt aan het DGGF verdiend en kan een overzicht worden
gegeven van welke bedrijven een beroep op het DGGF hebben
gedaan en van de resultaten die dit heeft opgeleverd?
Kan een overzicht worden gegeven van welke projecten onder het
«climate smart agriculture» vallen en van de resultaten die deze
hebben opgeleverd? Welk deel van deze projecten hebben
betrekking op dierlijke eiwitten?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het Vrijhandelsakkoord Mercosur en op welke wijze en tijdstippen wordt in de
onderhandelingen daarover aandacht besteed aan de dwangarbeid
in vleesproductie in Brazilië (p. 79 van de Sustainability Impact
Assessment – SIA), landroof in Paraguay en Brazilië (p. 79),
ontbossing en verdringing inheemse bevolking in Brazilië (p. 79),
ontbossing vooral door veehouderij, voor ethanol vooral indirect/
verschuiving (p. 80), ook overstromingen en bodemerosie, o.a. op
de Pampas-vlaktes (p. 81), waterschaarste door intensievere
landbouw in droog centraal Argentinië (p. 80), verslechtering
bodem en waterkwaliteit, o.a. Cerrado-vlaktes, door irrigatie,
kunstmest en bestrijdingsmiddelen, biodiversiteit bedreigd door
uitbreiding landbouwproductie (rundvlees, soja, suikerriet) in
biodiverse regio’s waaronder Amazone, Cerrado en delta’s van de
Orinoco, Parana en Tigre (p. 81)?
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Vraag
Welke wettelijk afdwingbare instrumenten biedt het Mercosur
vrijhandelsakkoord om te waarborgen dat dwangarbeid in
vleesproductie in Brazilië (p. 79 SIA), landroof in Paraguay en
Brazilië (p. 79), ontbossing en verdringing inheemse bevolking in
Brazilië (p. 79), ontbossing vooral door veehouderij, voor ethanol
vooral indirect/verschuiving (p. 80), ook overstromingen en
bodemerosie, oa op de Pampas-vlaktes (p. 81), waterschaarste
door intensievere landbouw in droog centraal Argentinië (p. 80),
verslechtering bodem en waterkwaliteit, oa Cerrado-vlaktes, door
irrigatie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen, biodiversiteit
bedreigd door uitbreiding landbouwproductie (rundvlees, soja,
suikerriet) in biodiverse regio’s waaronder Amazone, Cerrado en
delta’s van de Orinoco, Parana en Tigre (p. 81) aangepakt kan
worden?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het Vrijhandelsakkoord met Indonesië en op welke wijze en tijdstippen wordt in de
onderhandelingen daarover aandacht besteed aan de milieu en
klimaateffecten van de toename van palmolie export naar Europa?
Welke wettelijk afdwingbare instrumenten biedt het Vrijhandelsakkoord met Indonesië met betrekking tot bijvoorbeeld landroof,
bodemerosie en -vervuiling, illegale ontbossing voor de palmolie
export naar Europa?
Op welke wijze zijn de concept vrijhandelsverdragen met Canada
en Japan op duurzaamheid getoetst en op welke wijze heeft de
sustainable impact assessment (SIA) daarin bijgedragen?
Is de SIA tussentijds aangepast om aan te sluiten bij de concept
verdragen? En is een hernieuwd SIA gebruikt om de onderhandelingsuitkomsten wederom te toetsen op duurzaamheid?
Op welke wijze wordt naar de toekomst toe zorggedragen dat, niet
alleen vooraf, maar ook de uitkomsten van vrijhandelsverdragen
onderworpen worden aan een SIA zodat deze aan de SDG
doelstellingen getoetst worden?
Is een juridische analyse van het Investment Court System (ICS) en
het «right to regulate» gemaakt binnen de Nederlandse overheid
en zo ja, kan deze gedeeld worden met de Kamer?
Kan expliciet opgenomen worden in toekomstige vrijhandelsverdragen, inclusief vergevorderde verdragen zoals die met Japan
(JEFTA) en Canada (CETA), en daarmee gegarandeerd worden dat
het «right to regulate» in ICS uitsluit dat investeerders evenwel
claims kunnen indienen wanneer lidstaten legitiem gebruik maken
van dit recht?
Kunt u aangeven hoe de inzet vanuit OS eruit ziet als het gaat om
versterking van de opvang in de regio? Dit graag onderverdeeld in
programma’s en financiering.
De streefwaarden en indicatoren van de begroting zijn mede
afgeleid van (1) de global goals die gaan over armoede, ongelijkheid en klimaatverandering en (2) van de «theories of change» die
gaan over de samenhang tussen de politiek-maatschappelijke
situatie in een land of regio en het verwachte veranderproces. Is
het juist dat deze indicatoren de Kamer niet in staat stellen te
controleren of het handelsbeleid in voldoende mate bijdraagt aan
gunstige omstandigheden voor het Nederlandse bedrijfsleven om
in het buitenland haar geld te verdienen? Zo ja, waarom is er niet
voor gekozen om ook een aantal indicatoren voor economisch
succes van het handelsbeleid op te nemen? Zijn er plannen om dit
alsnog te doen in komende begrotingen?
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Vraag
«Een zo open en eerlijk mogelijk wereldhandelssysteem is
voorwaarde voor het succes van een sterk op exportgerichte
economie als de Nederlandse.» Kunt u een overzicht geven van de
grootste belemmeringen in het wereldhandelssysteem voor
Nederlandse exporterende bedrijven?
Deelname van Nederland aan de VN Veiligheidsraad biedt een
mogelijkheid om de Nederlandse stem te laten horen in de wereld.
Wat is de capaciteit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
inzake de zittingsperiode van Nederland in Veiligheidsraad? Wordt
deze verhoogd? Zo ja, met hoeveel fte en op welke specifieke
beleidsterreinen?
Op welke manier zal meetbaar zijn dat van de 50.000 te bereiken
mensen die verbeterde toegang moeten krijgen tot de rechtspraak
in 2018, het minstens de helft vrouwen betreft?
Op welke manier zal de toegang tot de rechtspraak verbeteren voor
50.000 mensen, onder wie voor minstens de helft vrouwen? Hoe
dragen de Nederlandse projecten daaraan bij?
Het noodhulpbudget wordt ingezet voor chronische en acute
crises. Hoeveel hiervan gaat er naar Jemen?
In de HGIS 2018 staat dat de «uitvoering van de afspraken met
Turkije in 2018 aandacht blijven vragen». Wat wordt met de
«uitvoering» bedoeld? Welke activiteiten of financiële middelen
vallen onder deze «uitvoering»? Stelt Nederland in 2018 ODAmiddelen ter beschikking voor de Vluchtelingenfaciliteit in Turkije?
Wat verstaat het Ministerie onder aantoonbare verbetering van de
voedselinname van 15 miljoen kinderen? Hoe wordt dit meetbaar
gemaakt?
Hoe wordt het Nederlandse bedrijfsleven betrokken bij de
uitdagingen op het gebied van waterzekerheid en energie in de
wereld? Welke instrumenten zijn er om het bedrijfsleven te
betrekken en hoe worden de verschillende instrumenten door het
bedrijfsleven benut?
Via YEP Programmes worden jonge lokale en Nederlandse
professionals internationaal ingezet in de water- en/of agrofoodsector via Nederlandse bedrijven. Het programma loopt in zijn
huidige vorm tot eind 2019. Wat zijn de voornemens van het
kabinet ten aanzien van dit programma?
Op welke manier wordt de meest kwetsbare groep van kinderen tot
2 jaar bereikt met de projecten op het gebied van voedselzekerheid?
800 miljoen mensen hebben geen toegang tot drinkwater, wat is de
verhouding hierbij tussen het Midden-Oosten en Afrika? En om
welke regio’s (eventueel op nationaal niveua) gaat het precies?
Voor circa 750.000 boeren wordt hun recht op landgebruik
veiliggesteld. Hoeveel daarvan zijn kleinschalige boeren? Op welke
wijze wordt hun recht op landgebruik veiliggesteld? Welk budget
wordt daarvoor beschikbaar gesteld?
Nederland streeft naar duurzame ontwikkeling en vergroting van
de bestaanszekerheid van mensen in ontwikkelingslanden via
programma’s gericht op voedselzekerheid, water en hernieuwbare
energie. De programma’s zijn gericht op de toegang tot basisvoorzieningen en duurzame groei waar iedereen van profiteert. Hoe
wordt ervoor gezorgd dat iedereen profiteert van deze programma’s gericht op duurzame groei en toegang tot basisvoorzieningen? Hoe hebben deze programma’s effect op de allerarmsten?
Wordt er bij deze programma’s ook ingezet op het versterken van
lokale voedselsystemen en landrechten?
Wat bedoelt de Minister met «waterzekerheid is een mensenrecht»?
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Vraag
Bij hoeveel procent van de één op de drie vrouwen in de wereld
die te maken heeft met geweld, kan vastgesteld worden dat dit
geweld in enigerlei mate gerelateerd is aan, of voortvloeit uit de
islamitische cultuur?
Welke rol speelt bewustwording van genderfluïditeit en genderrelativisme in het wereldwijd versterken van gendergelijkheid?
Hoeveel procent van de meisjesscholen (mede)gefinancierd door
het Ministerie heeft een islamitische grondslag? Hoeveel procent
van alle scholen (mede)gefinancierd door het Ministerie biedt
islamitisch onderwijs aan?
«Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is nog nergens ter wereld
bereikt». Bedoelt de Minister daarmee dat dit in ontwikkelingslanden nog niet is bereikt of in geen enkel land ter wereld?
Is in de ogen van dit kabinet in Nederland sprake van «gelijkheid»
tussen mannen en vrouwen? Zo nee, waarom niet?
Is in de ogen van dit kabinet in Nederland sprake van «gelijkwaardigheid» tussen mannen en vrouwen? Zo nee, waarom niet?
Hoe zorgt Nederland er voor dat vooral vrouwen en meisjes
profiteren van de investeringen in hernieuwbare energie?
Op basis waarvan worden de 200 maatschappelijke organisaties
die werkzaam zijn op het gebied van gendergelijkheid geselecteerd?
Kunt u een overzicht geven van de bedragen die het afgelopen jaar
door Nederland beschikbaar zijn gesteld voor She Decides, waar
deze bedragen vandaan komen, en hoe en per wanneer deze
bedragen besteed zullen worden?
Ook in 2018 zal Nederland zich inspannen om met de beweging
She Decides effectief de toegang tot gezinsplanning en veilige
abortus mogelijk te maken.
Op haar website (www.shedecides.com) staat dat She Decides een
inclusieve beweging is die de seksuele- en reproductieve rechten
van alle vrouwen zegt te vertegenwoordigen: «{ all women,
including those who were born women, those who transitioned,
and those who define themselves as non-binary or gender
non-conforming.»
Wat is het percentage transgender-, non-binaire en/of nonconforme vrouwen dat middels dit initiatief toegang heeft
gekregen tot veilige abortus? Kunt u dat aantal tevens uitdrukken
in een percentage van het geheel?
Op welke landen doelt u als u spreekt van een afname van de
ruimte voor maatschappelijke organisaties om hun werk uit te
voeren? Op basis van welke criteria worden de 1.000 maatschappelijke organisaties geselecteerd?
Wat is het verschil tussen een zachte lening en een financiële
schenking, zowel qua definitie als qua effect?
Gelet op de opmerking dat de private sector de motor voor
economische groei in ontwikkelingslanden is, wat doet Nederland
om het belang van economische vrijheid onder de aandacht te
brengen bij de regeringen van ontwikkelingslanden?
Hoe zorgt Nederland er voor dat de Nederlandse private sector
geen negatieve bij-effecten heeft, zoals op het klimaat, voedselzekerheid, waterzekerheid en werkgelegenheid?
Op welke manier garandeert Nederland de nakoming van
voorwaarden van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (IMVO) bij het selecteren van Nederlandse bedrijven?
Ziet u daar ruimte voor verbetering?
Nederland zet binnen de ontwikkelingsbanken in op de focus op
een groene en inclusieve groei, hoe groot is het percentage van de
banken dat naar dit doel gaat?
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Vraag
Welke maatregelen neemt Nederland om belastingontwijking door
multinationals in ontwikkelingslanden aan te pakken? Wat is
daarvan tot nu toe het resultaat?
Welke maatregelen neemt Nederland om multinationals te binden
aan IMVO-verplichtingen?
Waarom wordt er in de indicatorentabel alleen gerefereerd naar de
corresponderende overkoepelende SDG en niet naar SDG targets
en indicatoren waaraan Nederland zich gecommitteerd heeft?
Waarom zijn voor enkele streefwaarden wel cumulatieve waarden
zijn opgenomen en voor andere niet?
Kunt u een tabel indicatoren en streefwaarden invoegen met
daarin de nulmeting (bijv. van het jaar 2016 of 2017) per indicator?
Indien het aantal van de 50.000 te bereiken mensen die in 2018
verbeterde toegang moeten krijgen tot de rechtspraak behaald is of
zelfs overschreden, maar dat hiervan niet minstens de helft
vrouwen betreft, beschouwt het kabinet deze streefwaarde dan als
«niet behaald»?
Op de resultaatindicator van Artikel 3 over rechten is geen
streefwaarde 2018 beschikbaar. Waarom is dit het geval? En hoe
gaan de resultaten hierop gemeten worden?
Het streven is dat steeds meer meisjes toegang hebben tot
moderne anticonceptie. Kunt u aangeven wat, naast het bereik, het
effect is van de programma’s op het gebied van Seksuele en
Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR)?
Indicator «Aantal mensen dat toegang heeft tot rechtspraak via een
juridische instelling (formeel of informeel), om zo hun grondrechten te beschermen, strafbare feiten te laten berechten en geschillen
te beslechten» spreekt in de streefwaarde 2018 van 50.000 mensen
bereikt en in 2020 van 200.000 bereikt. Hoe denkt u deze stijging te
faciliteren? Wat was de nulmeting?
Wat is protectionisme zonder protectie, en waarin verschilt dit van
mild protectionisme?
Wat is het budgettaire beslag van het vakbondsmedefinancieringsprogramma voor de komende jaren en hoe worden de middelen
verdeeld?
Wat bedoelt de Minister met «protectie zonder protectionisme»?
welke methode gebruikt de Minister om de handelsbeleid
belangen van het armste deel van de wereldbevolking af te wegen
ten opzichte van de belangen van Nederlandse bedrijven?
Is dit de eerste keer dat Nederland de vrijhandel reset, of is dit in
het verleden al eerder gebeurd, en zo ja, met welk resultaat?
Hoe worden de extra mensen die het Ministerie in de VS, in
Londen en in Den Haag heeft aangesteld om buitenlandse
investeringen aan te trekken, beoordeeld op hun resultaten?
Kan het kabinet een stand van zaken geven van de voorbereidingen op een mogelijke «harde brexit» en de mogelijke consequenties daarvan voor het Nederlandse bedrijfsleven?
Wat is het resultaat tot op het heden en het nog te verwachten
resultaat van de extra inspanningen in de VS, Londen en Den Haag
om extra investeringen aan te trekken en extra bedrijfsactiviteiten
te bevorderen?
Wat is de realisatie van het Dutch Trade and Investment Fund in
2016 en 2017? Kan een uitsplitsing worden gegeven van hoe
middelen over landen, sectoren en mkb en/of grootbedrijf zijn
verdeeld?
Inzake de Brexit worden sectoren die nadelige gevolgen ondervinden genoemd, welke sectoren zijn dat? hoeveel arbeidsplaatsen
treft dit? Welk deel van het Nederlandse BNP wordt er vertegenwoordigd door deze sectoren?
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Vraag
Hoe groot moet een startupbeurs zijn om in aanmerking te komen
voor de vijf die het Ministerie zich tot doel heeft gesteld?
Hoe weet het Ministerie dat sommige projecten waar Invest-NL
zich mee bezighoudt veelbelovend zijn, terwijl ze slecht zijn
uitgewerkt?
Kunt u de oorzaak van de extrapolatiefout nader toelichten?
Hoeveel kost het oplossen van de extrapolatiefout, en uit welke
middelen wordt dit betaald?
Kunt u het bedrag van 11,8 miljoen euro dat gebruikt wordt voor
een versterkt internationaal handelssysteem uitsplitsen? Waar
wordt dit geld precies voor gebruikt?
Kunt u het bedrag van 55 miljoen euro dat gebruikt wordt voor
SGRG en een halt aan HIV/AIDS uitsplitsen? Waar wordt dit geld
precies voor gebruikt?
Waarom is Goed Bestuur geen prioriteit van dit kabinet?
In het kader van het DGGF, hoeveel procent van de financiering
door banken zou niet door zijn gegaan als Nederland niet de
risico’s (deels) had afgedekt?
Doet de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa aan begrotingssteun? Zo ja, welk gedeelte is algemeen en welk is sectoraal?
Hoeveel MKB-bedrijven zijn ondersteund ten opzichte van het
totaal aantal?
Invulling aan internationale kant van het topsectorenbeleid. Welke
sectoren zijn hier al bij betrokken en welke gaan hierbij betrokken
worden?
Met welke landen zijn de Economische Partnerschapsakkoorden
(EPA’s) afgesproken?
Zijn er terreinen waarop de ontwikkelingsdoelstellingen en de
belangen van het Nederlandse bedrijfsleven elkaar bijten, en zo ja,
welke zijn dit?
Betreffende het behandelen van klachten van bedrijven. Hoeveel
klachten zijn er en in welke categorieën zijn deze te verdelen? En
hoeveel zijn er dit geweest in de periode tussen 2016 en nu in
2017?
Wat zijn de gevolgen wanneer het Ministerie constateert dat een
IMVO-convenant niet wordt nageleefd door één van de partners?
Hoe groot is het aandeel van de bedrijven die de convenanten
hebben ondertekend in de omzet van de verschillende risicosectoren zoals door KPMG geanalyseerd?
Wanneer wordt het convenantenbeleid daadwerkelijk geëvalueerd?
Welke convenanten hebben aandacht voor leefbaar loon en wat
doen ze eraan?
Hoe wordt de effectiviteit van convenanten gemeten? Welke cijfers
zijn al bekend?
Hoeveel bedrijven hebben zich niet aangesloten bij de tot nu toe
afgesloten convenanten? Hoeveel convenanten zijn hierdoor nog
niet sectorbreed?
Welke gegevens zijn er over de effectiviteit van IMVO-wetgeving
zoals de Dodd-Frank Act en de Modern Slavery Act?
Uitvoering van de in 2018 afgesloten convenanten. Hoe weten we
welke convenanten worden afgesloten?
Kan inzicht worden gegeven in de beoogde besteding van de ruim
9 miljoen voor versterking van de concurrentiepositie van
Nederland?
Onder welke voorwaarden worden de middelen voor starters
international business en programma strategische beurzen
verdeeld?
Kan worden toegelicht waarom de middelen voor DTIF vanaf 2016
met enkele miljoenen per jaar aflopen met zelfs een halvering van
het budget in 2022 tov 2021?
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Nr
128

129

130

131

132

133

134

135
136

137
138

139

140
141

142

143

Vraag
Welke activiteiten, met hoeveel FTE, voert de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) uit voor de 28 miljoen die jaarlijks
van BHOS wordt ontvangen?
Welke ontvangsten worden onder artikel 1.10 geboekt? In hoeverre
betreft dit aflossingen uit ODA leningen, mezzanine financiering of
garanties aan Nederlandse bedrijven die gefinancierd worden uit
het bedrijfsleven instrumentarium?
Welke ontvangsten worden er onder beleidsartikel 1.10 (Ontvangsten Duurzame Handel en Investeringen) geboekt? In hoeverre
betreft dit aflossingen uit ODA-leningen, mezzanine financiering of
garanties aan Nederlandse bedrijven die gefinancierd worden uit
het bedrijfsleven instrumentarium?
Welke ontvangsten of aflossingen verwacht u bij beleidsartikel 1.10
(Ontvangsten Duurzame Handel en Investeringen) in de komende
jaren voor het hele instrumentarium en specifiek het Dutch Good
Growth Fund (DGGF)? Hoe worden eventuele tegenvallers,
bijvoorbeeld uit het DGGF, maar ook uit andere onderdelen van het
instrumentarium, gecompenseerd?
Kunt u inzicht geven in het aantal en het type bedrijven dat jaarlijks
gebruik maakt van de instrumenten genoemd onder 1.2, liefst
uitgesplitst per instrument?
Bestaat of bestond er een private sector die ooit door overheidsgeld is geïnitieerd en die inmiddels volledig op eigen kracht draait
of heeft gedraaid? Zo ja, welke? Zo niet, welke oorzaken heeft dat?
Welke reden hebben ontwikkelingslanden om te investeren in een
werkend belastingstelsel, wanneer deze het einde inluidt van hun
ontwikkelingsgelden?
Wat is de CO2-uitstoot in kiloton (kt) van de volledige productieketen van een windmolen?
Hoe wordt particulier kapitaal gemobiliseerd voor het speerpunt
water? Wat zijn de drie belangrijkste bronnen van particulier
kapitaal?
Is Afrika meer gebaat bij kleine boeren of bij grote boeren met
werknemers, en wat zijn de voor- en nadelen van beide scenario’s?
Waarom worden er voor komende jaren geen subsidies meer
verstrekt voor Internationaal onderwijsprogramma voedselzekerheid?
Hoe beargumenteert u de daling in subsidiebijdrage voor het
bevorderen van inclusieve en duurzame groei in de agrarische
sector op artikel 2.1?
De ring van instabiliteit rond Europa, welke landen zijn dit precies?
Wordt hier ook Sub Sahara toe gerekend?
In 2018 worden er een aantal nieuwe initiatieven ondersteund op
het gebied van ecologisch duurzame voedselproductie. Welke
initiatieven zijn dit? Hoe worden kleinschalige boeren hierin
betrokken? Hoe worden de allerarmsten bereikt met deze
initiatieven? Worden met deze initiatieven ook lokale voedselsystemen versterkt?
Welke drie tot vijf landen in de regio Midden-Oosten/Noord-Afrika
zullen door de nieuwe (door de RVO te beheren) energiefaciliteit
worden ondersteund bij hun transitie naar een duurzame
energievoorziening?
In welke regio vindt het kabinet dat de streefwaarde van 2,5
miljoen mensen die toegang zal worden verschaft tot hernieuwbare energie behaald moeten worden? In sub-Sahara Afrika of de
regio Midden-Oosten/Noord-Afrika?
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Nr
144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155
156
157

Vraag
Wat is de reden dat programma’s die gender-sensitief worden
uitgevoerd, een verhoogde effectiviteit en duurzaamheid hebben?
Hoe is dit meetbaar? Welke succesvolle voorbeelden van dergelijk
uitgevoerde programma’s zijn er?
In 2018 zullen 1,6 miljoen mensen met Nederlandse financiering
toegang krijgen tot veilig drinkwater en 2,3 miljoen mensen tot
sanitaire voorzieningen. Is het mogelijk dat het «gender-sensitief»
uitvoeren van programma’s op het gebied van basale voorzieningen als veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen het gevolg
hebben dat mannen die toegang wordt ontzegd louter vanwege
het feit dat ze het mannelijk geslacht hebben? Zo ja, vindt dit
kabinet dat acceptabel?
Zal het «gender-sensitief» uitvoeren van OS-programma’s en het
voorop stellen van vrouwen en meisjes op termijn leiden tot
achterstelling van mannen in ontwikkelingslanden? Zo nee,
waarom niet? Welke maatregelen neemt dit kabinet om dat te
voorkomen? Zo ja, zal dit kabinet dan programma’s opzetten
waarbij de effecten met name aan mannen en jongens ten goede
moeten komen?
Op welke manier wordt de weerbaarheid van de bevolking tegen
de onafwendbare gevolgen van klimaatverandering vergroot? Op
welke manier vindt in deze samenwerking plaats met organisaties
actief op het gebied van noodhulp en wederopbouw?
Waarom zijn mannen momenteel geen agents of change, en wat
kunnen de mannen eraan doen om dat alsnog te worden? Wat kan
Nederland doen om eraan bij te dragen dat mannen in de
toekomst ook agents of change zijn?
Welke landen hebben zich inmiddels aangesloten bij het She
Decides-initiatief? Geeft elk van deze partnerlanden ook financiële
steun? Zo niet, welke landen geven enkel politieke steun?
Op welke wijze zal op bilateraal niveau, binnen de EU en in
internationale fora duurzame steun geworven worden voor de She
Decides doelstellingen door de regering? Welke concrete streefdoelen heeft u hierbij voor ogen?
Wat is de oorzaak van de daling van het budget van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) van 68,5 miljoen in
2017 naar 60 miljoen in 2018? Hoe verhoudt deze daling zich met
de passage dat via de samenwerking met UNFPA extra wordt
ingezet op aandacht voor SRGR in humanitair fragiele situaties?
U geeft aan dat via SRGR-partnerschappen en in de samenwerking
met UNFPA extra wordt ingezet op aandacht voor SRGR in
humanitaire en fragiele settings. Kunt u concreet aangeven op
welke wijze via deze SRGR partnerschappen en via de samenwerking met UNFPA zowel financieel als beleidsmatig extra wordt
ingezet op SRGR in humanitaire en fragiele settings?
Welke programma’s worden ondersteund op het gebied van
innovatie in de humanitaire hulpverlening, uitgesplitst in organisatie met bijdrages?
Afgezien van de migrantenstroom, welke negatieve invloed heeft
de instabiliteit van diverse landen in de nabijheid van Europa op
Nederland?
Welke invloed heeft het opnemen van migranten in Europa op de
instabiliteit van de diverse landen in de nabijheid van Europa?
Welke invloed heeft het opnemen van migranten op de stabiliteit
van Nederland?
Welke gevolgen heeft de gewijzigde prioritering op landen in de
nabijheid van Europa voor lopende projecten in andere
ontwikkelingslanden?
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Nr
158

159

160

161

162

163
164

165
166

167
168

169

170
171

172
173
174
175
176
177
178
179

Vraag
Welke gevolgen heeft de gewijzigde prioritering op landen in de
nabijheid van Europa voor andere ontwikkelingslanden op het
gebied van klimaat, voedselzekerheid, waterzekerheid en
werkgelegenheid?
Het Relief Fund loopt in 2017 af. Als gevolg daarvan worden de
ongeoormerkte bijdragen aan humanitaire organisaties in 2018
bijgesteld ten opzichte van voorgaande jaren. Kan de Minister
aangeven welke criteria gehanteerd zullen worden bij het
toekennen van de ongeoormerkte bijdragen?
Wat wordt er bedoeld met het herzien van de afspraken met
Nederlandse instanties die verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse in-kind hulpverlening?
Kunt u toelichten op welke wijze de intensievere prioritering op
diverse landen in de nabijheid van Europa vormgegeven zal
worden?
Kunt u toelichten hoe het kan dat de programma-uitgaven op
beleidsartikel 4 de komende jaren fors lager zijn dan voorgaande
jaren?
Kunt u toelichten hoe het kan dat de uitgaven op beleidsartikel 4.3
de komende jaren fors lager zijn dan voorgaande jaren?
Waarom laat u de bijdrage vanuit artikel 4.1 aan de UNHCR met
€ 13 mln dalen ten opzichte van dit jaar? Acht u de bijdrage van de
UNHCR aan noodhulp voor vluchtelingen verminderd relevant? Zo
ja, waarom?
Welk BNI gebruikt de Minister om de correctie ESA 2010 te
berekenen?
Waarom nemen de bedragen die geboekt worden onder »kasschuiven» tot en met 2022 toe? Welke kosten werden door de kasschuiven gedekt?
Welke aflossingen betreffen de geraamde aflossingen ODA
leningen?
Hoe worden de aflossingen uit ODA leningen, achtergestelde
leningen (mezzanine finance) of garanties voor Nederlandse
bedrijven geboekt?
Wanneer worden aflossingen uit het bedrijfsleven instrumentarium
verwacht, onderverdeeld tussen Nederlandse bedrijven en
buitenlandse bedrijven?
Kunt u de stand van het Noodhulpfonds toelichten?
Welke consequenties heeft het niet betalen van de Algemene
Vrijwillige Bijdrages (AVB’s) aan de VN Vluchtelingenorganisatie
(UNHCR), het Wereld Voedsel Programma (WFP) en de
VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA)
voor Nederland?
Kunt u een overzicht geven van de mutaties in het Noodhulpfonds
tijdens het kabinet Rutte II?
Hoeveel geld zit er nog in het Noodhulpfonds voor 2018 en verder?
Kunt u een overzicht geven van de verwachte mutaties in het
Noodhulpfonds voor de komende jaren?
Wanneer verwacht u dat het Noodhulpfonds leeg is?
Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor geld uit
het Noodhulpfonds?
Klopt het dat het Noodhulpfonds in 2018 op is?
Wat wordt bedoeld met «blokallocatie bijdragen» aan het
Nederlandse Rode Kruis?
Betreffende de bijdragen aan organisaties die zich bezig houden
met rampenparaatheid, innovatie, veiligheid van hulpverleners en
verbetering van het humanitair systeem. Welke organisaties
worden bedoeld en welke bedragen worden toegekend aan deze
organisaties?
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Nr
180

181
182
183

184

185

186

187

188

189

190

191
192

193

194

195

Vraag
Welke methode wordt toegepast bij de financieringskeuze tussen
noodhulporganisaties? Zijn de humanitaire beginselen, een
bewezen trackrecord van de hulporganisatie, de capaciteit om snel
te kunnen opschalen en het hebben van toegang tot de hulpbehoevenden hierbij criteria?
Wat is de inzet van Nederland bij het overleg met de betrokken
multilaterele instellingen over schuldhoudbaarheid?
Welke concrete maatregelen worden genomen om vluchtelingenopvang in de Hoorn van Afrika te versterken?
Welke concrete maatregelen worden genomen om te zorgen dat
vluchtelingen buiten de vluchtelingenkampen kunnen wonen,
werken en onderwijs kunnen volgen?
Op basis van welke instroom zijn de kosten voor de eerstejaarsopvang in 2017 en 2018 gebudgetteerd? Wat zullen de beoogde
kosten per asielzoeker in 2017 en 2018 zijn?
Waarom vallen de kosten voor de eerstejaarsopvang in 2018 hoger
uit dan in 2016 begroot? (HGIS nota 2017: kosten voor 2018 384
miljoen; HGIS nota 2018: kosten voor eerstejaarsopvang in 2018:
543,25 miljoen)
Welke instrumenten heeft de Minster voor Ontwikkelingssamenwerking om inzicht te krijgen in de budgettering van deze kosten
door het Ministerie van Veiligheid en Justitie?
HGIS Nota 2018: Hoe verklaart u dat de uitgaven voor publieke
klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden in 2018 (400 miljoen)
aanzienlijk lager zijn dan de gerealiseerde uitgaven in 2016 (472
miljoen volgens het HGIS-jaarverslag 2016)
HGIS Nota 2018: Hoe onderbouwt u de toename van de te
mobiliseren private klimaatfinanciering van 209 miljoen in 2016
naar 350 miljoen in 2018? Hoe zijn deze projecties gemaakt?
HGIS Nota 2018: In het akkoord van Parijs is afgesproken dat de
verdeling van klimaatfinanciering over de doelstellingen mitigatie
en adaptatie «in balans» moet zijn. Hoe is de uitsplitsing over
mitigatie en adaptatie voor de financiering via multilaterale
instellingen en voor de gemobiliseerde private klimaatfinanciering?
HGIS Nota 2018: Welke activiteiten worden er bedoeld met:
«financiering van activiteiten die gericht zijn op beter migratiemanagement»? Welke indicaties hanteert u om de resultaten van deze
activiteiten te meten?
HGIS Nota 2018: Hoeveel ODA-middelen gaan er tussen 2018 en
2022 naar het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)?
HGIS Nota 2018: Kan de Minister aangeven hoeveel ODA-middelen
worden ingezet in het EU-noodtrustfonds (de EUTF), ten opzichte
van de totale financiering van het EU-noodtrustfond? Hoeveel
Nederlandse ODA-middelen gaan naar het EU-noodtrustfonds,
zowel direct als indirect via de Nederlandse bijdrage aan het EOF?
HGIS Nota 2018: Kan de Minister aangeven of de projecten die
gefinancierd worden door ODA-middelen via het
EU-noodtrustfonds (EUTF) worden getoetst op hun ontwikkelingsrelevantie? Wordt er gerapporteerd over wat de ontwikkelingsresultaten zijn?
HGIS Nota 2018: Kan de Minister aangeven of er Nederlandse
ODA-middelen worden ingezet voor het EU-Afghanistan compact?
Zo ja, is dit onderdeel van de Nederlandse bijdrage aan het
EOF/EUTF? Hoe groot is het bedrag? Gaan er ODA-middelen naar
Afghanistan die bedoeld zijn voor migratiemanagement?
Motie 34 550-XVII, nr. 23 motie-Taverne over de keuzevrijheid van
vrouwen in Afrika om al dan niet kinderen te krijgen is nog in
behandeling. Wanneer wordt aan deze motie voldaan?
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Nr
196

Vraag
HGIS Nota 2018: In de HGIS 2018 staat dat Nederlandse bijdragen
via andere internationale (financiële) instellingen ook deels aan
vluchtelingen of migratie gerelateerd zijn. Worden ook ODAmiddelen voor deze (financiële) instellingen ingezet? Zo ja, kan de
Minister aangeven voor welke (financiële) instellingen ODAmiddelen worden ingezet voor bijdragen die deels aan vluchtelingen of migratie gerelateerd zijn?
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