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• Op 6 decoETEber besluit de Ecofin naar verwachting over additionele steun van

de Europese Commissie aan OekraTne U bent hier vrijdag 18 november over

gei nformeerd door BFB BFB nota 282160 en door FEZ via de

aanbiedingsnota bij de tweede suppletoire begroting FEZ 280621

• Na de Ecofin besluitvorming zal de loan agreement tussen de Commissie en

Oekraine naar verwachting nog in december getekend worden Op 24

november 2022 bent u geadviseerd over de rechtmatige budgettaire

verwerking op de FIN begroting hiervan FEZ 287781 zijnde een Nota van

Wijziging NvW op de tweede suppletoire begroting 2022 met een beroep op

CW 2 27 tweede lid Op 25 november 2022 heeft u ingestemd met de NvW

op de tweede suppletoire begroting 2022 en het Toetsingskader

risicoregelingen FEZ 288310

• Vrijdag 2 december liggen de NvW op de tweede suppletoire begroting 2022

en het Toetsingskader risicoregelingen voor in de MR
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Beslispunten
• U wordt verzocht bijgevoegde aanbiedingsbrief voor de Tweede Kamer

bijiage 1 en de Nota van Wijziging op de tweede suppletoire begroting 2022

bijiage 2 pagina 3 te ondertekenen ter verzending aan de Tweede Kamer

na akkoord in de MR van 2 december

• U wordt verzocht bijgevoegde aanbiedingsbrief voor de Eerste Kamer bijiage
3 te ondertekenen ter verzending aan de Eerste Kamer na akkoord in de MR

van 2 december

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s FEZ 287781 is reeds

openbaar en wordt dus niet nogmaals ter akkoord aan u voorgelegd

Kernpunten
• De Europese Commissie hierna Commissie heeft op 9 november een

voorstel gedaan voor aanvullende financiele steun aan Oekrafne Indien de

Ecofin op 6 december instemt met het voorstei zal de Commissie overgaan

tot het afronden van de leenovereenkomst met Oekraine Nederland moet

voor haar aandeel een nieuwe garantie opnemen op de Rijksbegroting ter

hoogte van € 1 062 mid

• De Ecofinraad stemt op 6 december over het MFB voorstel en tevens over

twee hiermee samenhangende voorstellen voor technische wijzigingen van de
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verordening betreffende het Meerjarig FInancieel Kader MFK en het

Financieel Reglement Voor de aanpassing van de MFK verordening is

eenparigheid van stemmen in de Raad vereist Dit betekent dat er een risico

bestaat dat het voorstel nog niet wordt aangenomen op 6 december Indien

de Ecofin instemt op 6 december zal de leenovereenkomst tussen de

Europese Commissie en Oekraine naar verwachting nog in december

getekend worden Op dat moment gaat Nederland de verplichting aan en

moet rechtmatige budgettaire verwerking van deze verplichting geborgd zijn
• Vanwege het spoedeisend belang gezien de huldige oorlogssituatie in

Oekraine en omdat parlementaire besluitvorming over de budgettaire effecten

via het reguliere proces niettijdig kan worden afgerond zal een beroep
worden gedaan op artikel 2 27 tweede lid van de Comptabiliteitswet U bent

op 24 november geadviseerd over de rechtmatige budgettaire verwerking op

de FIN begroting FEZ 287781 middels een Nota van Wijziging NvW op de

tweede suppletoire begroting 2022 met een beroep op CW 2 27 tweede lid

• In de NvW op de tweede suppletoire begroting 2022 wordt deze verplichting

budgettair verwerkt De NvW en het bijbehorende toetsingskader

risicoregelingen liggen voor in de MR van vrijdag 2 december en zullen na

instemming van de MR aan het parlement worden verzonden

• In de aanbiedingsbrief wordt een beroep gedaan op CW 2 27 tweede tid

Tevens wordt ingegaan op de wens van de Kamer om bij ieder beroep op

artikel 2 27 van de Comptabiliteitswet CW een uitgebreide toelichting te

ontvangen Dit in afwachting van de aanscherping van de CW naar aanleiding
van de aangenomen motie Fleinen c s Kamerstuk 36 100 nr 5

Communicatie en Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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