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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3998
Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over
het bericht dat de EU mogelijk de fiscale regels wil versoepelen vanwege
uitblijven van de groei (ingezonden 11 september 2019).
Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 16 september 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht dat de EU mogelijk de begrotingsregels wil
versoepelen vanwege het uitblijven van de groei?1
Antwoord 1
Ik ben bekend met het nieuwsartikel waar u aan refereert.
Vraag 2
Klopt het dat er een document voorligt bij de Eurogroep/Ecofinraad dat strekt
tot het versoepelen van de regels? Zo ja, wat is de inhoud van dit document?
Antwoord 2
Het Fins voorzitterschap heeft een zogeheten «presidency issues note»
opgesteld om de gedachtewisseling over de Europese begrotingsregels
tijdens de informele Ecofinraad in Helsinki te faciliteren.2 Dit stuk heb ik op
12 september jl. aan de Kamer doen toekomen en is publiek beschikbaar op
de website van het Finse voorzitterschap.3 Het is niet gericht op het versoepelen van regels, maar geeft een breed overzicht van de vraagstukken die
spelen bij het bespreken van de begrotingsregels. Daarnaast zal in de Ecofin
mogelijk gesproken worden over het rapport dat het Europees begrotingscomité op 11 september jl. heeft gepubliceerd over de Europese begrotingsregels. Dit rapport is publiek beschikbaar op de website van het Europees
Begrotingscomité.4
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https://www.nu.nl/economie/5990738/eu-wil-mogelijk-fiscale-regels-versoepelen-vanwegeuitblijven-groei.html
https://eu2019.fi/en/events/2019-09-13/informal-meeting-of-ministers-for-economic-andfinancial-affairs-ecofin-and-eurogroup
Kamerbrief Presidency Issues Notes voor informele Ecofinraad van 13 en 14 september 2019 te
Helsinki. Kenmerk: 2019-0000150609.
https://ec.europa.eu/info/publications/assessment-eu-fiscal-rules-focus-six-and-two-packlegislation.nl
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Vraag 3
Kan dit document met de Kamer gedeeld worden? Zo nee, kunt u er bij de
Eurogroep/Ecofinraad op aandringen dat dit document gedeeld mag worden?
Antwoord 3
Zoals aangegeven in het antwoord op de tweede vraag, is het document
reeds met de Kamer gedeeld.
Vraag 4
Hoe verhoudt dit document zich tot de eerdere beantwoording dat er geen
concreet voorstel voorlag over de begrotingsregels?5
Antwoord 4
Zoals ik recent heb aangegeven middels de beantwoording van Kamervragen6 en in een Kamerbrief7, ligt er op dit moment geen voorstel van de
Europese Commissie om de begrotingsregels te wijzigen. Het document dat
is opgesteld door het Fins voorzitterschap heeft als doel het faciliteren van de
gedachtewisseling over de Europese begrotingsregels tijdens de informele
Ecofinraad.
Vraag 5
Is uw standpunt rond de begrotingsregels ongewijzigd?
Antwoord 5
Ja.
Vraag 6
Kunt u in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad uitgebreid ingaan op dit
document, de discussie erover en het krachtenveld?
Antwoord 6
Ja.
Vraag 7
Kunt u deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden?
Antwoord 7
Ja.
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Kamerbrief Beantwoording Kamervragen over de Europese begrotingsregels. Kenmerk:
2019-0000144854
Kamerbrief Kabinetsinzet inzake het Stabiliteits- en Groeipact. Kenmerk: 2019-0000147739
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