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Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

FICTIEF AMENDEMENT
Ontvangen 18 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:
I
In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het
uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).
II
In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag
en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x. € 1 000).
Toelichting
Met dit amendement wordt voor 2022 10 miljoen euro uit het garantiefonds
voor de instelling van de International Facility for Education (IFFEd)
overgeheveld naar het Global Partnership for Education (GPE). Het GPE is
het enige wereldwijde fonds dat zich inzet om ieder kind in
ontwikkelingslanden toegang te verlenen tot onderwijs van goede kwaliteit.
Een van de redenen die wordt gegeven voor de lagere bijdrage in 2021-2025
aan het GPE (van 100 miljoen in 2017-2021 naar 50 miljoen in 2021-2025)
is de lancering van het nieuwe financieringsinstrument voor onderwijs
IFFEd (International Facility for Education). Dit instrument zou in 2020 al
worden gelanceerd, maar helaas heeft de Wereldbank zich teruggetrokken
als Trustfundhouder en is er nog geen overeenkomst bereikt met een andere
partij. Het is onwaarschijnlijk dat dit in 2022 nog gaat gebeuren. Nederland
blijft echter, wellicht vanwege de miljoenen investeringen die al zijn
gedaan, geïnteresseerd in deelname aan IFFEd, via een garantie van EUR
222,5 miljoen, waarvan 15% contant ingelegd wordt (EUR 33,4 miljoen).
Daarenboven wordt een begrotingsreserve EUR 8,9 miljoen aangehouden.
Investeringen in onderwijs zijn juist nu noodzakelijk. Al voor de
coronacrisis hadden 258 miljoen kinderen en jongeren geen toegang tot
onderwijs. 132 miljoen meisjes gaan niet naar school en als gevolg van
schoolsluitingen door COVID-19 zullen 13 miljoen meer meisjes worden
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uitgehuwelijkt en niet terugkeren naar school. Indiener stelt dus voor het
gereserveerde bedrag voor IFFEd in 2022 in te zetten voor een extra
bijdrage aan GPE.
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