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Bijtagen
1 Kamerbrief Ontwikkelingen

Aanleiding
• In bijgevoegde Kamerbrief informeert u de Kamer over ontwikkelingen ten

aanzien van de Europese Bank voor Wederopbouw ej 5ntwikk§ttog
EBRD in 2022 V

• U biikt terug op de jaarvergadering van de EBRD m het voorja^f
Daarnaast deeit u het voornemen van Nederiand Vn 25jpiljO^ euro bij
te dragen aan de EBRD ten behoeve van de uitvoering van projecten op

het gebied van voedseizekerheid in Oekraine

Beslispunten
• Bent u akkoord met verzending bij de Kamerbrief aan de Kamer Zo ja

graag het verzoek de Kamerbrief te tekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende
nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde
delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

• Nb de nota s die betrekking hebben op besluitvorming over de bijdrage
van 25 miljoen worden openbaar gemaakt wanneer de nota van wijziging
met de Kamer wordt gedeeld

Toelichl

In de^ame Lfief^ikt u terug op d^jaarvgrsadering van de EBRD die in

mei plaat^ond De jaarvergadering stond in het teken van de oorlog in

I Oekrajirc en de rol die de EBRD speelt in de ondersteuning van Oekrai ne

breder geraakte regio
• Aandeelhouders hebben een resolutie aangenomen die stelt dat de EBRD

in 2022 minimaal 1 miijard zal investeren in Oekrai ne

• Om additioneel te kunnen investeren in Oekrai ne dienen aandeeihouders

een deel van het risico van deze investeringen te dekken In de

Kamerbrief deett u uw voornemen om 25 miljoen euro bij te dragen aan

te EBRD met dit doel

• Deze bijdrage wordt in een nota van wijziging op de Ontwerpbegroting
2023 aan de Kamer voorgelegd De stukken hiervoor worden separaat
aan u voorgelegd
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Politiek bestuurlijke context

• Brede steun in de Kamer voor steun aan Oekrame

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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• In bijgevoegde Kamerbrief informeert u de Kamer over on UOOfU • wT ejrvjGOr

u acMm

• U blikt terug op de jaarvergadering van de EBRD m het vo T \

Daarnaast deeit u het voornemen van Nederland ^ 25jp
te dragen aan de EBRD ten behoeve van de uitvoering var

het gebied van voedselzekerheid in Oekrame
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• Bent u akkoord met verzending bij de Kamerbrief aan de K OOO T

graag het verzoek de Kamerbrief te tekenen
n sy

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voon ciLc Kome \J^ „

nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s t

delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar g

• Nb de nota s die betrekking hebben op besluitvorming over de oijarage

van 25 miljoen worden openbaar gemaakt wanneer de nota van wijziging
met de Kamer wordt gedeeld

• An de Kam^MTef blikt u terug op de iaarveraaderino van de EBRD die in

f mei plaat^ond De jaarvergadering stond in het teken van de oorlog in

I Oekr^lFte en de rol die de EBRD speelt in de ondersteuning van Oekraine

^■nrr^ breder geraakte regio
• Aandeelhouders hebben een resolutie aangenomen die stelt dat de EBRD

in 2022 minimaal 1 miljard zal investeren in OekraTne

• Om additioneel te kunnen investeren in Oekrame dienen aandeelhouders

een deel van het risico van deze investeringen te dekken In de

Kamerbrief deeit u uw voornemen om 25 miljoen euro bij te dragen aan

te EBRD met dit doel

• Deze bijdrage wordt in een nota van wijziging op de Ontwerpbegroting
2023 aan de Kamer voorgelegd De stukken hiervoor worden separaat
aan u voorgelegd
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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