
Overzicht van   afdeling Directie Inhoud 
stemmingen in de 
Tweede Kamer 
 

 
 

 
 
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 
 
 

 
 datum 18 december 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35529 
Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling 
Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.  
Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie. 
Tegen: SP, Van Kooten-Arissen, PVV, FVD en PvdD. 
 
 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel 3 
12  18 (Van den Nieuwenhuijzen) over precisering van de doelstelling van Invest 
International. 
 
Volgens de memorie van toelichting van dit wetsvoorstel leveren activiteiten die 
gefinancierd worden uit het investeringsvermogen van Invest International een bijdrage 
aan de Nederlandse economie en dragen ze zo veel als mogelijk bij aan het oplossen van 
wereldwijde vraagstukken (zie algemeen deel, § 1.2). De indiener kan zich hierin vinden. 
De toegevoegde waarde van de betrokkenheid van de publieke sector in Invest 
International is onder andere gelegen in die positieve bijdrage aan maatschappelijk 
gewenste transities. De wijze waarop het doel van de wet is geformuleerd, in artikel 3, laat 
echter ruimte voor de financiering van activiteiten die dat niet doen. De indiener is van 
mening dat dit amendement voorkomt dat activiteiten van ondernemingen oplossingen 
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 blad 2 
 

 
 

voor wereldwijde vraagstukken tegenwerken. Dit amendement regelt dat de doelstelling in 
artikel 3 wordt aangepast, zodat de formulering beter aansluit op de tekst in de memorie 
van toelichting. 
Aangenomen. Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van 
Kooten-Arissen, DENK, D66, CDA en ChristenUnie. 
 
Artikel 5, na het eerste lid een lid ingevoegd 
11  17  19 (Van den Nieuwenhuijzen c.s.) over het bij amvb regelen van de imvo-
criteria waarin Invest International in ieder geval toetst. 
 
Het doel van het voorliggende wetsvoorstel is om bij te dragen aan de financiering van 
activiteiten die bijdragen aan de Nederlandse economie en aan de oplossing van 
wereldwijde vraagstukken. De financieringsinstelling is daarmee, wat de indiener betreft, 
specifiek bedoeld voor de financiering van ondernemingen die maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en daarmee bijdragen aan de oplossing van wereldwijde 
vraagstukken. Daarom is het volgens de indiener van essentieel belang dat bedrijven die 
hiervoor financiering ontvangen voldoen aan minimumcriteria voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. De memorie van toelichting van het voorliggende wetsvoorstel 
stelt dat voldoening aan IMVO-eisen het uitgangspunt is en dat dit zal worden geregeld in 
een aanvullende overeenkomst. De indiener is van mening dat dit punt stevigere borging 
verdient, ook gezien het feit dat veel van de gefinancierde activiteiten plaats zullen vinden 
in landen waar lokale wet- en regelgeving minder ambitieus is dan gangbare IMVO-eisen, 
of waar de handhaving van lokale wet- en regelgeving een uitdaging is.  
 
Vanwege vorenbedoelde borging in het wetsvoorstel dat Invest International zich zal 
houden aan de IMVO-vereisten bij de uitoefening van zijn investeringstaak als bedoeld in 
artikel 4, eerste, onderdeel b, voegt dit amendement een artikellid toe aan artikel 5 dat 
hier expliciet in voorziet. De IMVO-vereisten in de aanvullende overeenkomst tussen de 
minister van Financiën, de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking (tezamen de Staat), de Nederlandse Financierings-
Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. en Invest International voldoen aan de 
richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights.  
 
Het spreekt voor zich dat in het nieuwe artikellid niet behoeft te worden opgenomen dat 
Invest International zich zal houden aan de IMVO-vereisten bij het uitoefenen van zijn 
ontwikkeltaak (artikel 4, eerste lid, onderdeel a) en regelingentaak (artikel 4, eerste lid, 
onderdeel c). Zowel de ontwikkeltaak als de de regelingentaak voert Invest International 
uit namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op grond 
van een volmacht en een mandaat. Het beleid dat ten grondslag ligt aan laatstgenoemde 
taken is vastgesteld door de Minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking en dat voldoet aan alle gangbare IMVO-vereisten. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-
Arissen, DENK, D66, SGP, CDA en ChristenUnie. 
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Moties 
 
16  20 (Alkaya) over geen cent voor projecten in de fossiele industrie. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, ChristenUnie, Van 
Kooten-Arissen en DENK. 
 
15 (Bouali en Weverling) over rekening houden met bedrijfsgrootte en administratieve 
draagkracht. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, 
DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. 
 
14 (Van den Nieuwenhuijzen en Van der Lee) over de gehele investeringsportefeuille in 
overeenstemming brengen met de Parijsdoelstellingen. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, 
DENK, D66, CDA en ChristenUnie. 
 
13 (Amhaouch en Weverling) over met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen een 
samenwerkingsvorm onderzoeken. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
 


