Waarom een nieuwe nota voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking?
Een nieuwe beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is in de maak. In de
aankomende nota zet minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de
hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren uiteen. Toetsing en verrijking van de beleidsnota
vindt plaats door gerichte raadpleging van en dialoog met experts uit binnen- en buitenland, onder
meer via deze internetconsultatie. Het streven is de beleidsnota in het voorjaar van 2018 te
publiceren.
De beleidsnota is de uitwerking van wat er over ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel in
het regeerakkoord staat:
Inleiding Regeerakkoord
“Een internationale oriëntatie hoort bij Nederland. We weten van oudsher dat welvaart, welzijn en
veiligheid voor iedereen in ons land sterk samenhangen met wat er om ons heen gebeurt in de wereld.
We verdienen een groot deel van ons inkomen in het buitenland. Internationale handel levert veel
banen op in Nederland. Smeltende ijskappen hebben gevolgen voor onze kusten en havens en de
instabiliteit aan Europa’s grenzen kan zich in eigen land vertalen in migratie en terrorisme”
“We dragen bijvoorbeeld bij aan welvaart en welzijn in andere landen en bestrijden zo ook de
grondoorzaken van migratie. We voeren de klimaatafspraken van Parijs uit, en we blijven ons inzetten
voor vrede en veiligheid elders in de wereld. Ook helpen we Nederlandse innovatieve oplossingen en
bedrijven de weg naar de wereld te vinden.”
Regeerakkoord 2017: 'Vertrouwen in de toekomst' | Publicatie | Rijksoverheid.nl
Ontwikkelingen in de wereld
Snelle en ingrijpende veranderingen in de wereld om ons heen zijn aanleiding voor wijzigingen en
nieuwe accenten in het beleid. Verschillende mondiale trends raken Nederland en de wereld. Deze
trends worden meegenomen in de beleidsnota:

De impact van snelle technologische veranderingen en digitalisering op handels- en
investeringsstromen, het internationaal verdienvermogen van Nederland en op de economische
mogelijkheden voor verschillende categorieën ontwikkelingslanden.

De verschuivende patronen van economische groei in de wereld en de economische positie van
Nederland daarbinnen.

De veranderingen in armoede, welvaart en demografie in verschillende categorieën
ontwikkelingslanden, mede in relatie tot (irreguliere) migratie.

De toegenomen conflicten en instabiliteit in meerdere regio’s en de relatie hiervan met
vluchtelingen- en migratiestromen.

Klimaatverandering en de beweging naar meer duurzame groeipatronen, ook in relatie tot de
handelspolitiek en kansen voor Nederlandse bedrijven.
Internationaal kader
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die in 2015 in VN-kader zijn afgesproken, bieden een
samenhangend kader voor de internationale aanpak van de belangrijkste mondiale uitdagingen op
economisch, sociaal en milieuterrein, met als ultieme doel om extreme armoede de wereld uit te
helpen. Centrale uitgangspunten van deze agenda zijn mensenrechten, vrede veiligheid en rechtsorde
(SDG16) en de noodzaak van internationale samenwerking (SDG17) om duurzame ontwikkeling te
bereiken. Daarom gebruikt Nederland de SDG’s als routeplanner voor het beleid op het terrein van
ontwikkelingssamenwerking, handel en investeringen. Nederland richt zich daarbij op terreinen die
belangrijk zijn voor Nederland en terreinen waar Nederland meerwaarde kan bieden.

Link naar Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
Wat wil het kabinet?
Om de grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering te bestrijden past het
kabinet de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking aan. Extra middelen komen beschikbaar voor
migratie, waaronder opvang in de regio met inbegrip van onderwijs voor kinderen van vluchtelingen.
Nederland wil ook meer bijdragen aan internationale klimaatactie, duurzame productieketens en
inclusieve economische ontwikkeling. Vrijhandel moet eerlijke handel worden, ons handelssysteem
moet duurzamer. Met de juiste aanpassingen kan ons economisch systeem beter inspelen op snelle
veranderingen door digitalisering.
Het kabinet wil investeren in de markttoegang voor Nederlandse bedrijven en strategische
positionering op bestaande markten en groeimarkten. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen
krijgen hulp om kansen te pakken die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen internationaal bieden.

