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Geachte heer Hoekstra, 
 
In haar (digitale) vergadering van 14 april 2020 besloten de leden van de commissies Financiën en 
Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om in schriftelijk overleg te 
treden met de regering inzake het Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2020 en het Nationale Her-
vormingsprogramma 2020.1 De leden van de commissies hebben met belangstelling kennisgenomen 
van beide programma’s die betrekking hebben op het Europees Semester. De leden van de Groen-
Links-fractie wensen u in dit kader vragen te stellen. De leden van de ChristenUnie-fractie wensen 
u eveneens vragen voor te leggen, waarbij de FVD-fractie zich heeft aangesloten. Een gelijkluidende 
brief als deze is aan de minister van Economische Zaken en Klimaat verstuurd.   
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-fractie 
De leden van de fractie van GroenLinks hebben met grote interesse kennis genomen van het Natio-
nale Hervormingsprogramma 2020 (NHP 2020) en het Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2020 
(NSP 2020). De Coronacrisis heeft, zoals het kabinet ook schrijft, grote impact op de mensen, de 
economie en de overheidsfinanciën. De gevolgen laten zich nog niet onmiddellijk in robuuste cijfers 
vatten, zoals het kabinet terecht opmerkt. De leden van de fractie van GroenLinks gaan ervanuit dat 
de regering het parlement hierover op een later moment nader informeert en daarbij ook zal aange-
ven welke conclusies het kabinet trekt uit deze crisis. Voor wat betreft het noodpakket heeft het ka-
binet dat al inzichtelijk gemaakt. Het is te begrijpen dat nu alle aandacht uitgaat naar het snel ont-
wikkelen en realiseren van trefzeker beleid om burgers in nood te helpen. Wat betreft mogelijke di-
recte steun voor het bedrijfsleven dringen de leden van de fractie van GroenLinks erop aan dat dit 
goed geconditioneerd wordt (haircut aandeel/obligatiehouders, emissie reductie etc).  
 
De leden van de fractie van GroenLinks vragen de regering om voor het zomerreces het parlement 
te informeren over de (eerste) lessen die het kabinet wenst te trekken uit de coronacrisis en welke 
structurele beleidsreactie daarbij hoort. Het is behulpzaam als het kabinet daarbij aangeeft of en zo 

                                                
1 Bijlage bij Kamerstukken I 2019/20, CXXXVIII, C; Bijlage bij Kamerstukken I 2019/20, CXXXVIII, 
B. 
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ja, op welke wijze de agenda’s van het huidige NHP2020 en NSP2020 daarbij worden geraakt. Kan 
het kabinet dat toezeggen? 
 
De leden van de fractie van GroenLinks merken tenslotte op dat zij van harte hopen dat het kabinet 
de noodzakelijke transities naar een duurzame, inclusieve economie en samenleving als centraal on-
derdeel ziet van de beleidsreactie. Dat vraagt op het terrein van duurzaamheid (met name klimaat 
en biodiversiteit), naast krachtig kaderstellend beleid (beprijzen en normeren), een goed gerichte 
duurzame investeringsagenda waarmee nieuwe werkgelegenheid kan worden gerealiseerd en 
nieuwe duurzame bedrijfsinvesteringen mogelijk worden. Het feit dat de minister van Economische 
Zaken en Klimaat de open brief van de Europese ministers, verantwoordelijk voor milieu en klimaat, 
heeft ondertekend, beschouwen zij als een betekenisvol teken dat vervolg verdient.2 Ook op het ter-
rein van een inclusieve arbeidsmarkt moeten stappen worden gezet, zo laat deze crisis zien. Verder 
zijn de leden van de fractie van GroenLinks nieuwsgierig naar initiatieven om de gezondheidszorg te 
versterken. Tenslotte hopen de leden van de fractie van GroenLinks ten zeerste dat het kabinet zich 
maximaal inspant voor meer internationale solidariteit, vanwege de drastische gevolgen van de Co-
rona-crisis voor de meest kwetsbare landen en mensen.  
 
Vragen en opmerkingen van de leden van de ChristenUnie-fractie 
  
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het Nationaal 
Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen 
de regering aan te geven wat de status is van beide programma’s in het licht van de coronacrisis. 
Hoe relevant zijn de aangeleverde programma’s en hoe valide zijn de onderliggende doelstellingen? 
Kan de regering hier in brede zin op reflecteren? 
 
De leden van de commissies Financiën en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit zien de beantwoording van de gestelde vragen graag uiterlijk 1 mei 2020 tegemoet.   
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
P.M.L. Frentrop      N.J.J. van Kesteren 
Voorzitter van de vaste commissie    Voorzitter van de vaste commissie 
voor Financiën       voor Economische Zaken en Klimaat / 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
 

                                                
2 'Twaalf EU-landen tegen Timmermans: Maak meer klimaat-haast', Dagblad Trouw, 3 maart 2020. 


