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Aanleiding

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
heeft tijdens het schriftelijk overleg van 1 februari 2023 Kamerstuk 2022Z25955

vragen voorgelegd aan de minister voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking over de geo economische monitor

Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord met de beantwoording van de vragen en verzending naar de

Tweede Kamer medeondertekend door de minister van Economische Zaken en

Klimaat en mede namens de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Kernpunten

• Op 21 december jl is de geo economische monitor naar de Kamer verstuurd

Hierover zijn op 1 februari jl tijdens een schriftelijk overleg 19 Kamervragen

gesteld
• Op 7 maart staat het schriftelijk overleg geagendeerd bij de informele RBZ

Handel

• Een deel van de vragen heeft betrekking op het werk van de Task Force

Strategische Afhankelijkheden Gezien het aangekondigde plan van aanpak
waarin prioriteiten zullen worden gesteld en een planning zal worden

opgenomen kan hier in de beantwoording niet op vooruit worden gelopen
Het plan van aanpak wordt voor het mei reces met de Kamer gedeeld

• In de beantwoording van de Kamervragen wordt aangegeven dat het kabinet

zich niet volledig kan vinden in alle conclusies van de geo economische

monitor De analyse dat 59 van de Nederlandse fosfaatimporten belangrijk
voor kunstmest uit China afkomstig zijn wordt niet door het kabinet gedeeld

• Bij vraag 4 is op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat

een passage toegevoegd over het herijken van het economische en

bedrijvenbeleid in het licht van de recente geopolitieke ontwikkelingen
• Op verzoek van de minister voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking is de beantwoording van enkele vragen

aangepast zie toelichting
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Aanpassing beantwoording op verzoek van minister BHOS

• Bij het antwoord op vraag 1 is verduidelijkt dat het monitoren van

strategische afhankelijkheden structureel zal plaatsvinden en dat op de

middellange termijn nieuw kwantitatief onderzoek resulterend in een

volgende geo economische monitor weer relevant zal zijn
• Bij de beantwoording van vraag 2 is toegevoegd dat ook handelsmissies en

werkbezoeken naar gelijkgezinde landen bijdragen aan diversificatie en

samenwerking op het gebied van economische weerbaarheid

• Bij het antwoord op vraag 6 is toegevoegd dat lithium belangrijk is voor de

productie van moderne batterijen die onder meer worden gebruikt in

elektrische auto s

• Bij het antwoord op vraag 11 is toegevoegd dat India beschikt over een grote
IT en medicijnensector en dat de Indiase overheid inzet op het versterken

van de Indiase maakindustrie wat kansen biedt ten aanzien van diversificatie

• Bij het antwoord op vraag 14 zijn de risico s van onze relatie met China

verduidelijkt en de zorgen van het kabinet hieromtrent toegevoegd

Antwoord vraag 16 fosfor

• De onderzoekspartij heeft enkel naar de import van een bepaald soort fosfor

gekeken namelijk difosforpentaoxide terwiji voor kunstmestproductie
meerdere fosforzuurvarianten gebruikt kunnen worden

• Uit de dataset van het European Food Security Crisis Mechanism EFSCM

voIgt dat Nederland in de periode 2018 2022 voornamelijk

fosfaatkunstmestproducten afnam uit Israel 77 0 11 7 uit Marokko en

slechts 1 6 uit China Zie hiervoor de beantwoording op vraag 16
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