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2 Voorgaande notitie met

beantwoording overige vragen

Aanleiding
• Op een eerdere notitie bijiage gaf u aan een uitgebreidere

beantwoording te widen op vraag 3 waarbij ook minder concrete

plannen ideeen voor mogelijke eurobonds of gezamenlijke financiering
zouden worden meegenomen

• Bijgaand treft u een nieuwe concept versie van de beantwoordingsbrief
aan alleen bet antwoord op vraag 3 is aangepast

Beslispunten
• Ais u zich in de voorgesteide beantwoording kunt vinden vragen wij u de

aanbiedingsbrief te ondertekenen

• Graag ook uw akkoord voor het openbaar maken van deze nota en van de

nota bij de vorige versie van de concept brief

Kernpunten
• In de beantwoording van vraag 3 wordt nu ingegaan op de nog niet

concrete piannen van de Europese Commissie voor een

Soevereiniteitsfonds naar aanieiding van uitspraken van Commissie

voorzitter Von der Leyen en wordt uitspraken van Gentiioni en Breton

vermeld Ook worden de ideeen van Frankrijk in deze richting toegelicht
• Verder wordt het verwachte proces voor de komende tijd toegelicht in de

aanioop naarde Europese Raad van 9 10 februari

• Tot siot wordt het kabinetsstandpunt op dit onderwerp herhaaid zijnde
dat kabinet van mening is dat in de eerste piaats het bestaande financiele

instrumentarium optimaai benut moet worden waaronder de EU

begroting het Europese Herstelfonds NGEU het Innovatiefonds en de

Europese Investeringsbank

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Aanleiding

• Het lid Van Haga heeft een aantal Kamervragen gesteld naar aanleiding
van een interview van eurocommissaris Gentiloni over gezamenlijke
schuiduitgifte met RTL Z

• Bijgaand treft u de concept beantwoording op deze vragen

Bijiagen
1 Brief met beantwoording

Beslispunten
• Ats u zich in de voorgestelde beantwoording kunt vinden vragen wij u de

aanbiedingsbrief te ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van deze nota

Kernpunten
• Lid Van Haga vraagt naar het kabinetsstandpunt over mogelijke

toekomstige uitgifte van gezamenlijke schuld eurobonds in de EU en of

het kabinet dat voor de toekomst wil uitsluiten

• Ook vraagt het Lid Van Haga of in het kader van de handhaving in het

SGP een vertrek uit de eurozone geen taboe zou moeten zijn
• De beantwoording van deze vragen is geheel in lijn met eerdere brieven

hierover aan de kamer waaronder de kamerbrief van 30 maart 2022 over

eurobonds en gemeenschappelijke schuld en de brief van 6 September
2022 met de kabinetsvisie op de toekomst van de Economische en

Monetaire Unie EMU 4 maart 2022 met de kabinetsinzet over de

toekomst van het SGP en 28 november 2022 over de appreciatie van de

Commissie orientaties voor de toekomst van het SGP en de MEOP Naar

deze brieven wordt ook verwezen

• Kern daarvan is dat het kabinet geen voorstander is van een permanente

uitgifte van gezamenlijke schuld en ook bij tijdelijke instrumenten van

mening is dat primair het bestaande instrumentarium gebruikt moet

worden en voorstellen voor eventuele crisisinstrumenten op hun merites

te beoordelen

• Voor wat betreft de vraag over het mogelijke vertrek van lidstaten uit de

eurozone wordt ook verwezen naar bovengenoemde brieven waarbij
wordt aangegeven dat het kabinet de toekomst van Nederland in de

eurozone ziet en ook geen voorstander is van uittreding van andere

lidstaten ook niet als die landen niet aan hun financiele verpiichtingen
kunnen voldoen

• De beantwoording is ambtelijk afgestemd met Buitenlandse Zaken
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Miet van toepassing
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