
 

 

 

 

 

 

 

 

Minister van Financiën 

De heer mr. W.B. Hoekstra 

Postbus 20201 

2500 EE  Den Haag 

 

 

datum 

betreft 

 

ons kenmerk 

 

 

30 oktober 2018 

BNC-fiche bij voorstel voor een verordening voor een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen 

(COM(2018)387) 

163447.01u 

 

 

 

Geachte heer Hoekstra, 

 

De leden van de vaste commissie voor Financiën hebben in hun vergadering van 2 oktober 2018 

gesproken over enkele van de voorstellen van de Europese Commissie voor de toekomstige 

sectorspecifieke financiële programma's in het kader van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 

voor de periode 2021-2027.1 De leden van de fractie van de PvdA hebben in het bijzonder ken-

nisgenomen van het BNC-fiche dat de regering heeft opgesteld naar aanleiding van het voorstel 

voor een verordening voor een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen 

(COM(2018)387).2 Deze leden hebben daarover de volgende vragen.  

 

De leden van de fractie van de PvdA constateren dat de behoefte aan een stabilisatiefunctie 

voor investeringen reeds werd geuit in het verslag van de vijf voorzitters over de voltooiing van 

Europa’s economische en monetaire unie van 22 juni 2015.3 Hierin heeft de toenmalige Neder-

landse minister van Financiën, in zijn rol als voorzitter van de Eurogroep, een belangrijke rol 

gespeeld. In dit kader verrast de huidige opstelling van de regering deze leden. Kunt u aange-

ven wat de consistentie is in de stellingname van de regering over het genoemde verslag van de 

vijf voorzitters vanaf 22 juni 2015 tot heden? 

 

De aan het woord zijnde leden wijzen er graag op dat de behoefte aan een Europese stabilisa-

tiefunctie voor investeringen in belangrijke mate wordt ingegeven door het gericht bestrijden 

van extreme werkloosheid in geval van asymmetrische schokken. Dergelijke werkloosheid heeft 

zich onder andere voorgedaan in Griekenland en Spanje, met een jeugdwerkloosheid die op 

haar dieptepunt rond de 50% schommelde. Deelt u het standpunt van de leden van de fractie 

van de PvdA dat het op die momenten weinig zin heeft om louter over de schuldvraag van de 

                                                
1 Ter bespreking stonden geagendeerd de voorstellen COM(2018)369, 371, 386, 387, 391, 442, 443.  
2 Kamerstukken II, 2017-2018, 22 112, nr. 2732. Zie ook dossier E180029 op www.europapoort.nl.  
3 J.-C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi en M. Schulz, De voltooiing van Europa’s Economische 
en Monetaire Unie (Verslag van vijf voorzitters), 22 juni 2015. Zie ook dossier E150013 op 
www.europapoort.nl.   
 

https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e180029_voorstel_voor_een
http://www.europapoort.nl/
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financieel-economische crisis te spreken, maar dat gerichte werkgelegenheidsbevorderende 

investeringen aan de orde moeten zijn? 

 

De afgelopen jaren is herhaaldelijk gesproken over de inflexibiliteit van de EMU-normen, zo 

memoreren de leden van de PvdA-fractie tot slot. Ook Nederland heeft zich hiertegen verzet, in 

het bijzonder gedurende de periode (2009-2013) dat ons land zich zelf in de procedure van 

buitensporige tekorten bevond. Ons land beschikte destijds over voldoende leencapaciteit en 

kon gebruikmaken van een aantrekkelijke inleenrente, maar dit is lang niet voor alle EMU-

landen weggelegd. Is het - zeker zolang er nog geen sprake is van obligaties voor gezamenlijke 

rekening van de landen van de eurozone - dan niet juist wenselijk dat er in aanvullende stabili-

satie-instrumenten wordt voorzien? 

 

De leden van de vaste commissie voor Financiën zien de beantwoording van bovenstaande vra-

gen met belangstelling en bij voorkeur binnen vier weken na dagtekening van deze brief tege-

moet.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

M.A.J. Knip 

Voorzitter van de vaste commissie voor Financiën  


