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Bijiagen

L Kamerbrief doorgeleiding \

Aanleiding
• De Kamer heeft verzocht om direct te worden geinformeerd over de

voorlopige beoordeiing van betaalverzoeken in het kader van de Recovery and

Resiiience Facility RRF voordat het Economisch en Financieel Comite EFC

hierover een advies opstelt Hierop heeft u toegezegd de beoordeiing van

betaalverzoeken direct te zulien doorsturen zodra wij die ontvangen
• Met bijgaande brief stuurt u de voorlopige beoordeiing van een betaaiverzoek

van Denemarken door die op 28 februari verscheen

Beslispunten
• Graag uw akkoord en ondertekening van de brief

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

Kernpunten
• In de Kamerbrief geeft u aan dat het doorsturen van de voorlopige

beoordeiing van het betaalverzoek een invulling van een toezegging aan de

Kamer is

• U herhaalt de toezegging om de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren als

Nederiand of een andere lidstaat noodzaak ziet tot het starten van de

zogenoemde noodremprocedure van de RRF omdat ze het niet eens zijn met

de positieve vooriopige Commissiebeoordeling Dit zorgt ervoor dat de Kamer

tijdig wordt geinformeerd over controversiele betaaiverzoeken en hierover

desgewenst met het kabinet van gedachten kan wisselen

Toelichting
Lidstaten kunnen tweemaal per jaar een verzoek indienen voor een

uitbetaling uit de RRF Het aantal verwachte betaalverzoeken in het kader van

de RRF is groot 54 betaalverzoeken per jaar tot 2026 Elk betaalverzoek is

gekoppeld aan tientallen mijipalen en doelen die moeten zijn behaald voordat

ersprake kan zijn van uitbetaling
• De beoordeiing van betaalverzoeken ligt bij de Europese Commissie die

hiervoor de capaciteit en expertise heeft Het kabinet zal voornamelijk moeten

varen op de beoordeiing van de Commissie maar zal bij twijfel over die

beoordeiing daar natuurlijk kritisch naar kijken
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• De Commissie legt alleen bij een positieve voorlopige beoordeling van een

betaalverzoek deze voor aan bet EFC voor advies Naar verwachting zal het

EFC in de meeste gevallen tot een positief advies komen

• Als een lidstaat het niet eens is met de positieve beoordeling van de

Commissie kan ze vragen de kwestie te agenderen op een Europese Raad

noodremprocedure
• De Commissie moet rekening houden met het advies van het EFC bij de

definitieve beoordeiing van een betaalverzoek Die definitieve beoordeling

gebeurt na het EFC middeis een comitoiogieprocedure In de zogenoemde

onderzoeksprocedure legt de Commissie voorgenomen besluiten in dit geval
het besluit om een betaaiverzoek van een lidstaat goed te keuren aan de

lidstaten van de Unie voor ais een gekwalificeerde meerderheid van de

iidstaten bezwaren ziet dan kan het voorgenomen besluit worden

tegengehouden

Communicatie

n v t

Politiek bestuurlijke context

n v t

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

n v t
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