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Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de extra informele 
Ecofinraad van 2 maart middels videoconferentie. Deze extra informele 
Ecofinraad is ingepland vanwege de situatie in Oekraïne. Ik ben 
voornemens deel te nemen aan deze vergadering. 

De Minister van Financiën,
S.A.M. Kaag 
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Geannoteerde agenda extra informele Ecofinraad middels 
videoconferentie in verband met de situatie in Oekraïne  

In verband met de situatie in Oekraïne vindt op woensdag 2 maart een 
extra informele Ecofinraad plaats middels videoconferentie. De ministers 
krijgen naar verwachting een update van het voorzitterschap over de 
huidige situatie in Oekraïne en de stand van zaken omtrent de implemen-
tatie van de sanctiepakketten die zijn ingesteld tegen Rusland. Conform de 
motie Brekelmans c.s. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2433) heeft Nederland 
steeds gepleit voor een zo groot en zwaar mogelijk pakket. Nederland zet 
zich actief in om de sancties tegen Rusland verder te verzwaren, om 
daarmee de prijs die Rusland betaalt voor de agressie tegen Oekraïne nog 
hoger te maken. Wat Nederland betreft liggen daarbij alle opties op tafel. 
Sancties zouden volgens Nederland een verregaande impact op de 
Russische economie, het Russische financiële systeem en beschikking van 
de Russische Federatie tot hoogwaardige technologie moeten hebben. 
Nederland heeft steeds aangegeven dat alle opties voor sancties op tafel 
moeten liggen. Essentieel is daarbij de samenwerking binnen de EU om 
gezamenlijk deze crisis te adresseren. Tijdens de informele Ecofinraad 
vindt geen besluitvorming met betrekking tot sancties plaats. Ook zal er 
een update plaatsvinden met betrekking tot de impact of het financiële 
systeem en de financiële markten. 

De ministers zullen naar verwachting verder spreken over hoe de 
economische situatie zich ontwikkelt als gevolg van de situatie in Oekraïne 
en de sancties tegen Rusland. PM
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