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Uiterlijk bij
22 September 2022nota Kamerbrief stand van zaken hulp herstel en

wederopbouw Oekrame
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27 September 2022

Binnengekomen op

Aanleiding

op 7 juli jl heeft R bij het Commissiedebat herstei en wederopbouw aan de BHOS

commissie van de Tweede Kamer toegezegd om voor het notaoverieg Buiteniandse

Handei en Ontwikkeiingssamenwerking voorzien voor 28 September terug te

komen inzake onze inzet in Oekrame voor huip herstei en wederopbouw

Geadviseerd besluit

R

Akkoord op deze Kamerbrief

Akkoord om deze mede namens M MINFIN MI W en MLNV te sturen

Akkoord op bijiage
M MINRN MINLNV en MI W akkoord op namens Akkoord op wijziging
tekst Kamerbrief naar namens i p v mede namens pi een deei van

invoegen p 1 en over miiitaire steun wordt regeimatig separaat

gerapporteerd p 4 bestrijden toegevoegd in tabei p 4 aanvuiien waar

mogeiijk met dat de Kamer hier ook ai vaker over is geinformeerd en

hierover is gesproken via Landbouw en Visserijraad p 8 Zin inzake

motie moet anders Dit ieest aisof we ons pas zorgen zijn gaan maken na

een motie Daarom iets iager zetten p 9 ingevoegd van de woorden

sterk soms en wei Zo wordt het budget aangepast in Het

budget p 9 ingevoegd wordt om zin iopend te krijgen p 9

Verheiderende zin toegevoegd over de begrotingswet p 6 Ingevoegd
Nederiand heeft regeimatig biiateraai contact p 3

M

Akkoord op mede namens

Kernpunten

Deze kamerbrief is opgesteid naar aanieiding van de modes van het Kameriid

Hammeiburg c s over de situatie Oekrame de ieden Thijssen en Van der Lee over

de additioneie middeien en de ieden Van der Lee en Thijssen over specuiatie op

commodities

Daarnaast bevat deze brief de reactie op de toezeggingen aan het Kameriid Kiink

om 1 een overzicht te geven van huip herstei en wederopbouw in nature en cash

voor Nederiand en andere ianden en 2 de Kamer te informeren over het

handeiingsperspectief van de iandbouwraden in Afrika om voedseionzekerheid te
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reduceren Ook wordt in deze brief ingegaan op de toezegging aan het lid

Amhaouch om te kijken naar de inzet van het instrumentarium voor BHOS om

risico s voor bedrijven die hulp aan Oekraine willen bieden te verminderen en

tenslotte op de toezegging aan het lid Thijssen om corruptie te voorkomen bij het

herstel en de wederopbouw van Oekraine

Datum

20 September 2022

Onze Referentie

Min BuZa 2022 388

De brief is ambtelijk afgestemd met de ministeries van Financien Infrastructuur

en Waterstaat en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Toelichting

Deze kamerbrief geeft een appreciatie van de needs assessment van de

Wereldbank dat op 9 September is verschenen Hiermee komt u tegemoet aan de

motie Hammelburg c s omdat deze needs assessment de specifieke behoefte van

Oekraine voor het herstel van het land inclusief vitale infrastructuur in kaart

brengt en aangeeft waar de Internationale gemeenschap aan kan bijdragen
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