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2 februari 2023Kamervragen van PVV aan MinFIN over de nevenfunctie

van de minister als GPMB bestuurslid tijdens haar

ministerschapnota Binnengekomen op

12 januari 2023

Aanleiding

Uw verzoek tot aanpassing van de beantwoording van de ontvangen Kamervragen
van het lid Tony van Dijck PVV aan de minister van Finanden over de

nevenfunctie van de minister als GPMB bestuurslid tijdens haar ministerschap

Geadviseerd besluit

Uw akkoord op bijgaande aanpassing van beantwoording Kamervragen

Kernpunten

• Aangepaste beantwoording Kamervragen is in lijn met aangepaste

beantwoording vragen kamerlid Leijten SP

• In de beantwoording in geel gearceerd een aanpassing zoals door u

verzocht en afgestemd met de ministeries van Algemene Zaken en

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aan beantwoording vraag 7 is toegevoegd dat de betreffende

regelgeving breed geinterpreteerd wordt dat wil zeggen dat er

uiterste zorgvuldigheid wordt betracht bij de naleving

Toelichting

U beantwoordt deze Kamervragen als minister voor Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingssamenwerking BHOS omdat het lidmaatschap van

minister Kaag van de Global Preparedness Monitoring Board GPMB in

haar hoedanigheid van minister voor BHOS was en beleidsinhoudelijk
relevant was Dit komt ook terug in de beantwoording
Er is derhalve geen sprake van een nevenfunctie zoals neergelegd in het

Blauwe Boek voor bewindspersonen
De Tweede Kamer is geinformeerd over het lidmaatschap van minister

Kaag van de GPMB

U geeft aan dat de Kamer inhoudelijk kan worden geinformeerd over de

inzet van Minister Kaag als GPMB bestuurslid in haar hoedanigheid als

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ondertekening MINISTER PRESIDENT Minister van Algemene Zaken in

hoofdletters op instructie van het Ministerie van Algemene Zaken
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• Kamervragen volgen op publicatie besluit WOO verzoek om informatie over

het lidmaatschap van Sigrid Kaag van het Global Preparedness Monitoring
Board GPMB Het verzoek werd op 5 april 2022 gedaan op basis van de

Wet openbaarheid van bestuur Wob Besluit is op 22 november 2022

gepubliceerd
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