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Bijiagen

geenAanleiding
• Bind oktober 2022 heeft de jaarvergadering plaatsgevonden van de Asian

Infrastructure Investment Bank AIIB Met deze brief informeert u de Kamer

over de uitkomsten van de vergadering en de verklaring die Nederland heeft

afgeleverd

Beslispunten
• Indien akkoord graag het verzoek om de brief te ondertekenen

• Graag uw akkoord op het openbaar maken van de voorliggende nota

Toelichting
• De brief komt de Kamer met vertraging toe omdat de samenvatting van de

vergadering pas recent is gepubliceerd vanwege afstemming over de inhoud

• Nederiand heeft de afgeiopen maanden dooriopend druk gezet op het proces

om ervoor te zorgen dat de documenten spoedig zouden worden

gepubliceerd Voor volgend jaar moet overwogen worden het officiele verslag
niet af te wachten maar direct na afloop van de vergadering de Kamer te

informeren

• Nederland heeft in het verleden een individueel statement afgeleverd voor de

jaarvergadering Deze keer is een gezamenlijk statement ingestuurd namens

de eurozonekiesgroep waar Nederland onderdeel van uitmaakt Nederland

heeft zich hier ook voor ingezet
• In de verklaring gaan we als kiesgroep op de volgende zaken in

o Complimenten aan de AIIB voor behaalde resultaten

o Nadruk op terugkeer naar het infrastructuurmandaat van de AIIB

o Oproep tot het aantrekken van privaat kapitaal en transparante

rapportage

o Verzoek om ambitieus te zijn ten aanzien van groene investeringen
o Veroordeling van de Russische oorlog in OekraTne

o Oproep om de AIIB effectief te blijven besturen en in het personeelsbeleid
te streven naar diversiteit

• Tijdens de vergadering heeft Nederland ook een verklaring afgegeven over de

activiteiten van de AIIB met betrekking tot energietransitie In deze verklaring
heeft Nederland opgeroepen om privaat kapitaal te mobiliseren voor

Investeringen en om het voortouw te nemen op klimaat adaptatie projecten
Ook in deze verklaring heeft Nederiand de oorlog in Oekraine veroordeeld
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Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

iNiet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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