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Datum 25 november 2022
Betreft Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 

december 2022

Geachte voorzitter,  

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 5 
en 6 december a.s. Ik ben voornemens deel te nemen aan deze vergaderingen. 
 
Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat 
bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot de volgende 
vergadering.  
 
De publicatie door de Europese Commissie van het voorstel voor een 
uitvoeringsbesluit van de Raad voor de goedkeuring van het Hongaarse 
herstelplan en de relevante informatie van de Commissie voor de besluitvorming 
over het uitvoeringsbesluit van de Raad voor het opschorten van EU-fondsen voor 
Hongarije in het kader van de MFK-rechtsstaatverordening wordt momenteel voor 
30 november verwacht. Hoewel ik van mening ben dat dit te laat is voor 
agendering op de 6 december voorzie ik dat er brede steun zal zijn onder de 
lidstaten om deze zaken toch al op deze Ecofinraad te behandelen. In dat geval 
zal ik samen met mijn collega’s in het kabinet mijn uiterste best doen om u de 
appreciatie van de voorstellen en informatie van de Commissie en de Nederlandse 
inzet bij de besluitvorming op deze twee uitvoeringsbesluiten op donderdag 1 
december aan uw Kamer te verzenden. In het geval dat een extra Ecofinraad 
wordt gepland later in december om deze zaken te bespreken zal ik u tijdig 
voorafgaand aan die extra Raad informeren. 
 
De benoeming van de nieuwe directeur van het Europees Stabiliteitsmechanisme 
zoals benoemd in de geannoteerde agenda vindt al plaats op 25 november. 

Hoogachtend, 

de minister van Financiën, 
 
 
 

Sigrid A.M. Kaag


