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Aanleiding 

• Op 12, 13 en 14 oktober vindt je jaarvergadering van het IMF en de
Wereldbank plaats. Deze zal fysiek plaatsvinden, waarbij delegaties weer
volledig kunnen afreizen.

• Bijgaand treft u de inzet voor de jaarvergadering (DG-conclusies) aan voor
verzending voor de RMR. De DG-conclusies dienen als instructie voor de inzet
van het Koninkrijk der Nederlanden. De bespreking in de RMR vindt plaats op
23 september. U ontvangt voorafgaand aan de RMR een notitie ter
voorbereiding.

Beslispunten 

• Graag uw akkoord op bijgevoegde DG-conclusies. Indien u akkoord bent,
verzoeken wij u het bijgevoegde aanbiedingsformulier aan de RMR te
ondertekenen.

Kernpunten 

Proces 

• De DG-conclusies zijn op ambtelijk niveau afgestemd met DNB en BuZa en
vervolgens middels een schriftelijke DG-ronde interdepartementaal met EZK,
BZK, VWS, OCW, AZ, I&W, SZW, CPB en de eilanden. De DG-conclusies zijn ter 
akkoord voorgelegd aan de minister voor BHOS en de president van De
Nederlandsche Bank.

• MBHOS heeft de Kamer toegezegd 3 weken na het verschijnen van de needs

assessment door WB en Europese Commissie een kamerbrief met appreciatie
naar de Kamer te zullen sturen. Indien deze Kamerbrief voor de DG-conclusies
wordt uitgestuurd, zullen de passages inzake Oekraïne waar nodig nog worden
aangepast voor consistentie.

• Indien u akkoord bent worden de DG-conclusies mede namens de minister
voor BHOS verstuurd naar de RMR. Wij zullen u t.z.t. de voorbereiding sturen
voor dit agendapunt.

• Na vaststelling door de RMR, vormt het IMF-deel van de DG-conclusies de basis
voor de geannoteerde agenda voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofin op 29
september in de Tweede Kamer.
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Politiek/bestuurlijke context 
N.v.t. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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