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Geacht Kamerlid, hierbij sturen wij de ActionAid appreciatie van de BuhaOs begroting 2019. Wij zijn als ActionAid 
verheugd te zien dat de focus op vrouwenrechten en gendergelijkheid uit de nota, ook terugkomt in de begroting zoals 
bijvoorbeeld de investering van 60 miljoen in onderwijs en werk voor jongeren en vrouwen. Ook is het positief dat de 
minister de heftige bezuinigingen van de afgelopen jaren terugdraait. Maar zoals in de nota, zien we ook in de 
begroting de nadruk op eigenbelang ten overstaan van mensenrechten (samengevat in onze reactie eigenbelang first, 
mensenrechten second).  De regering stelt de SDGs centraal – het is hierbij van belang vooral het hoofddoel scherp 
te houden: het bereiken en betrekken van de allerarmsten (leave no one behind). ActionAid zou graag zien dat dit 
doel centraal wordt gesteld bij de aankomende begrotingsonderhandeling: een terugkeer naar waarden waar 
Nederland internationaal om bekend staat, zoals internationale samenwerking en solidariteit, het waarborgen van 
mensenrechten en het vooropstellen van en een stem geven aan de mensen over wie het gaat. Wij gaan in deze brief 
in op de artikelen over 1) handel- en investeringssysteem/IMVO, 2) duurzame ontwikkeling/voedsel/klimaat en 3) 
sociale vooruitgang.  

 
Artikel 1: Duurzaam handel- en investeringssysteem, inclusief MVO  

Duurzaam handels en investeringssyteem incl MVO (1.1)  
Mensenrechtenschendingen door Nederlandse bedrijven zijn helaas nog steeds aan de orde van de dag (zie box 1). 
Het kabinet continueert dan ook de inzet op verschillende IMVO-processen, waaronder de convenanten. Er worden 
ODA-middelen ingezet om de implementatie van de convenanten1 te versnellen. Er staat niet aangegeven welke 
activiteiten er in dit verband uit ODA gelden zullen worden betaald.  

▪ Bedrijven hebben zelf de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat zij (indirect) bijdragen aan 

mensenrechtenschendingen en milieuschade. De overheid heeft de verantwoordelijk om bedrijven daar aan 

te houden en dient dit primair te doen via verschillende (bindende) maatregelen in plaats van het financieren 

van due diligence activiteiten van bedrijven uit ODA middelen.2  

Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie (1.2)  

Het ministerie zet vol in op het verbeteren van Nederlands handel- en investeringssysteem en heeft een breed scala 

aan nieuwe instrumenten om dit te bevorderen.3  In lijn met de nota richt dit beleid zich helaas puur op 

handelsbevordering en ontbreekt de verwijzing naar standaarden omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

zoals de OESO-richtlijnen en UNGP’s. De financiering voor bedrijven om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling 

wordt toegankelijker en uitgebreid.4 De SDGs worden zelfs gezien als kans om te zorgen dat de “(Nederlandse) 

private sector met innovatieve oplossingen [voor de SDGs]  nieuwe markten kan aanboren”. Aan voorwaarden voor 

deze fondsen wordt niet gerefereerd, terwijl het nog vaak mis gaat, zoals we bijvoorbeeld zagen in Sierra Leone na 

een FMO-investering.5 

▪ Zet meer capaciteit in op het waarborgen van standaarden (OESO-richtlijnen & UN Guiding 

Principles) bij iedere vorm van steun aan bedrijven of projecten. Maak ex-ante en ex-post 

mensenrechten impact assessments een voorwaarde bij publiek-private fondsen en betrek lokale actoren 

hierbij. 

▪ De begroting noemt geen activiteiten om de in nota benoemden negatieve gevolgen van het handelssysteem 

voor vrouwen tegen te gaan. Ook het herziene actieplan beleidscoherentie is gender-blind. Juist het 

tegengaan van negatieve gevolgen van handel, investeringen en bedrijfsactiviteiten op de positie van 

                                                           
1 In de nota staat bijvoorbeeld dat de convenanten moeten worden verbreed en uitgebreid. De IMVO brief van juli dit jaar stelt dat  90 procent van de grote 
bedrijven in Nederland in 2023 de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (OESO-richtlijnen) expliciet moeten onderschrijft als referentiekader voor 
hun internationale activiteiten:  
2 https://actionaid.nl/2017/09/07/removing-barriers-to-justice/  
3 Op pagina 33 en 38 tot 40 staat een breed scala aan nieuwe instrumenten om dit te bevorderen: NL International business, Trade & Innovate NL en het 
International Strategic Board. 
4 Invest-NL, het Klimaatfonds, het SDG partnerschap, het MKB Innovatiefonds en de opschaling van het Infrastructure Development Fund en het aanpassen van de 
voorwaarden van DGGF voor steun op maat aan Nederlandse bedrijven. DGGF wordt nu onder artikel 1.3 geplaatst omdat het bijdraagt aan “werk en inkomen in 
ontwikkelingslanden”. 
5 Ontwikkelingsbank FMO stak geld in Zwitsers energiebedrijf Addax, dat in 2015 werd stilgelegd vanwege tegenvallende resultaten. Drieduizend boeren hadden 
daardoor voor niets afstand gedaan van vruchtbare grond en verloren werk. 

https://actionaid.nl/2018/05/18/reactie-actionaid-op-nieuw-ontwikkelingsbeleid-van-het-kabinet/
https://actionaid.nl/2018/05/18/reactie-actionaid-op-nieuw-ontwikkelingsbeleid-van-het-kabinet/
https://actionaid.nl/2017/09/07/removing-barriers-to-justice/


vrouwen kan een effectieve bijdrage zijn aan gendergelijkheid. Stimuleer bedrijven daarom om gendered 

due diligence uit te voeren. 

 

 

 

 

 

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden (1.3) 

Het is positief dat het ministerie de capaciteitsopbouw voor belastinginning in ontwikkelingslanden intensiveert. Echter 

dient de nadruk hierbij te liggen op capaciteitsopbouw in de allerarmste landen. Ook wordt de capaciteitsopbouw 

alleen gericht op technische aspecten en niet op de versterking van kennis over progressieve belastingstelsels.  Zoals 

aangegeven in het actieplan beleidscoherentie wordt een begin wordt gemaakt met het aanpakken van 

belastingontwijking. Helaas zijn de voorgestelde maatregelen om belastingontwijking in ontwikkelingslanden via 

Nederland zwak en hebben een beperkte reikwijdte. Daarom is belangrijk dat Nederland kritisch kijkt naar de impact 

van haar belastingverdragen op ontwikkelingslanden. 

▪ Capaciteitsopbouw om belastinginning te verbeteren dient zich te richten op de allerarmsten landen en 

verdragspartners en zich tevens te richten op kennisopbouw over progressieve belastingstelsels . 

▪ Nederland dient geen belastingverdrag met een ontwikkelingsland af te sluiten zonder een gedegen 

analyse waaruit blijkt dat dit de ontwikkeling van de verdragspartner ten gunste komt.   

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (p.42-49) 

Voedselzekerheid (2.1.) 
Met  het oog op de toenemende honger in de wereld, is het mooi dat het ministerie inzet op een kleine verhoging van 

het voedselzekerheidsbudget en dat er aandacht is voor inclusieve, duurzame voedselproductie binnen het hele 

ecologische systeem waarin boer(inn)en opereren. Maar de voedselzekerheidsdoelen leunen teveel op private sector.  

Dit blijkt o.a. uit: 1) de nadruk op subsidieverlening aan Nederlandse bedrijven onder dit artikel 6, 2)  focus op 
Nederlandse kennis, technologie en innovatie, in plaats van uit te gaan van kennisdeling en het ontwikkelen van (en 

voortbouwen op) lokaal relevante kennis, en 3) Productieverhoging en waardeketens staan centraal in plaats van 

versterken van de positie van voedselproducenten en voedselproductie voor regionale consumptie 

▪ Het versterken van de positie van boerinnen kan de honger in de wereld met 100-150 miljoen mensen kunnen 

verlagen. Daarom is het van belang dat Nederland investeert in hun toegang tot economische middelen, zoals 

landrechten voor vrouwen, zodat zij dit belangrijke werk kunnen voortzetten. De Nederlandse overheid speelt 

een belangrijke rol op het gebied van landrechten voor vrouwen en gemeenschappen en met goede 

resultaten. Schaal dit programma op om de goede resultaten te bestendigen en te verbreden. 

▪ Het voorkomen van landroof en het garanderen van voedselzekerheid binnen het bedrijfsleveninstrumentarium 

moet ambitieuzer nagekomen worden.7 Het is dan ook teleurstellend dat het nieuwe beleidscoherentie 

actieplan hier niet meer naar verwijst. Vraag bedrijven en uitvoerders (RVO, FMO) om naast de OESO-

richtlijnen en IFC Performance Standards ook de principes van de Voluntary Guidelines on Land 

Tenure en Free Prior and Informed Consent aantoonbaar te integreren met specifieke aandacht voor 

gender. 

▪ Het streven om extra aandacht te geven aan de verbinding tussen landbouwontwikkeling en ondervoeding 

n.a.v. de IOB evaluatie is positief (p.43). Om dit werkelijk ten uitvoer te brengen moet de focus 

verschoven worden van productieverhoging en de rol van Nederlandse bedrijven naar een 

                                                           
6 Oa middels de oprichting van de SDG partnerschapfaciliteit 

 

Schrijnende voorbeelden van mensenrechtenschendingen door bedrijven nog steeds aan de orde van de dag. 

Denk bijvoorbeeld aan de uitgebuite sinaasappelplukkers in de keten van de Albert Heijn, de palmolieproducenten 

betrokken bij ontbossing en de hongerlonen en schending van arbeidsrechten in de H&M productieketen. 

Vrijblijvende multistakeholder overlegstructuren zijn niet afdoende om mensenrechtenschendingen in de keten 

tegen te gaan. Zo gaf Aegon onlangs aan dat het overleg van de RSPO, de ronde tafel voor duurzame palmolie, 

de laatste vijftien jaar te weinig heeft opgeleverd. Zij maakten zich zorgen dat het keurmerk niet streng genoeg is 

om mensenrechtenschendingen en ontbossing tegen te gaan. Ook als het gaat om voorwaarden binnen de 

verschillende publiek-private fondsen1 of bij andere vormen van overheidssteun gaat het nog vaak mis.  

https://www.trouw.nl/groen/albert-heijn-schetst-te-rooskleurig-beeld-van-herkomst-sinaasappelen~a20d6a5c/
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sigrid-kaag/documenten/kamerstukken/2018/09/14/beantwoording-kamervragen-over-palmolieproducenten-die-rol-bij-ontbossing-maskeren
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sigrid-kaag/documenten/kamerstukken/2018/09/14/beantwoording-kamervragen-over-palmolieproducenten-die-rol-bij-ontbossing-maskeren
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2018D46892&id=2018Z17270
https://www.trouw.nl/home/aegon-trekt-zich-terug-uit-de-palmolie-we-willen-geen-revolutie-maar-evolutie-~a80849ac/
https://www.trouw.nl/home/aegon-trekt-zich-terug-uit-de-palmolie-we-willen-geen-revolutie-maar-evolutie-~a80849ac/


mensenrechtenbenadering van voedselzekerheid in lijn met het door Nederland erkende Recht op 

Voedsel. 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaat (2.3):  

Positief in de analyse is de aandacht voor de kwetsbaarheid van vrouwen voor de gevolgen van klimaatverandering. 

Maar het vooroplopen van vrouwen en meisjes in het beschermen van hun omgeving en het nemen van leiderschap 

in de strijd tegen klimaatverandering komt niet terug in de nota of de begroting. Slechts 0,01% van mondiale 

financiering richt zich op vrouwen in relatie tot klimaatverandering.8 

▪ Zorg ervoor dat het Klimaatfonds niet alleen oog heeft voor de negatieve gevolgen voor vrouwen, maar 

stel vrouwen ook voorop als agents of change, bijvoorbeeld door te zorgen dat vrouwen en hun 

organisaties toegang hebben tot het fonds.  

Dit beleidsartikel besteed specifiek aandacht aan de Nederlandse voetafdruk, met name op het gebied van natuurlijke 

hulpbronnen. De Monitor Brede Welvaart geeft aan dat Nederland een hoge druk op de welvaart van mensen in 

ontwikkelingslanden legt, met name door de grote invoer van grondstoffen en biomassa. De inzet van de regering om 

tot een duurzamer en eerlijker grondstoffenverbruik te komen is versplinterd over de ministeries van Buitenlandse Zaken 

(IMVO en grondstoffenketens en belastingontwijking door mijnbouwbedrijven), Infrastructuur en Waterstaat (circulair 

gebruik grondstoffen) en Economische Zaken en Klimaat (Leveringszekerheid van grondstoffen). IMVO komt binnen 

grondstoffen initiatieven vanuit Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat niet aan bod.9  

▪ Zorg voor consistent grondstoffenbeleid waarin risico’s voor mens en milieu altijd meegenomen 

worden. 

▪ Stel een nieuwe grondstoffengezant aan om consistentie tussen de verschillende departementen te 

faciliteren.  

Artikel 3: Sociale Vooruitgang 

Vrouwenrechten en gendergelijkheid (3.2)  

De aangekondigde inzet op gendergelijkheid, zoals beleidsconsultaties, de extra middelen voor werk, inkomen & 

onderwijs en het voornemen tot gender mainstreaming, is ambitieus. Maar er wordt geen extra budget beschikbaar 

gesteld voor mainstreaming en zonder deze stimulans is er een risico dat het niet gebeurd. Ook de uitwerking van de 

beleidsconsultaties met vrouwen en meisjes, zoals aangekondigd in de nota, mist nog. Zorg dat experts vroegtijdig 

betrokken worden zowel intern als extern bij belangrijke beleidsontwikkelingen, programma’s en momenten, 

zoals handelsmissies. Versterk gendercapaciteit en -kennis binnen het ministerie, het diplomatieke bestel en 

bij uitvoerders, zoals de RVO. 

Met vriendelijke groet,  

 

Maria van der Heide Beleidsadviseur ActionAid 

                                                           
8 Foundation Center data analyzed in conjunction with International Network of Women’s Funds and Global Greengrants Fund, July 2014 
9 In de 2018 door het ministerie van EZK gepresenteerde grondstoffenscanner over risico’s bij de inkoop van grondstoffen ontbreken risico’s voor mens en milieu: 
https://www.grondstoffenscanner.nl  

 

“Markt lost ondervoeding niet op”1 

Dr. Ellen Mangnus, onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, in de Volkskrant over de voorwaardelijke inzet 

van ontwikkelingsgeld: “Alleen de rijkere boeren in gemeenschappen beschikken over de technologieën, zoals 

irrigatie, waardoor armere boeren bij voorbaat zijn uitgesloten van de mogelijkheden”. Mangnus: “De indruk die 

gewekt wordt is dat handel berust op gelijkwaardigheid en leidt tot win-winsituaties voor iedereen. In de praktijk 

blijkt dit helemaal niet het geval. Bij bijna alle investeringen zien we hetzelfde: de ondernemer bepaalt wat er gaat 

gebeuren. Indien de mensen ter plekke aan de eisen kunnen voldoen kunnen zij leverancier of consument 

worden.” 

 

https://www.grondstoffenscanner.nl/

