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1759
Vragen van het lid Verdonk
(Verdonk) aan de minister van
Financiën over explosieve uitspraken
van eurocommissaris Günther
Oettinger over de euro. (Ingezonden
9 februari 2010)
1
Kent u het bericht «Euro loopt gevaar
instabiel te worden»?1
2
Deelt u de mening dat transparantie
over de financiële stabiliteit van de
euro niet hetzelfde is als het
scheppen van een explosieve sfeer
rond onze Europese munt? Zo nee,
waarom niet?
3
Hoe beoordeelt u het dat
eurocommissaris Günther Oettinger
uitspreekt dat de euro het gevaar
loopt instabiel te worden? Is dit waar?
Zo nee, waarom niet?
4
Erkent u de noodzaak om in plaats
van nog meer onzekerheid te zaaien,
juist het nemen van
vertrouwenwekkende maatregelen
noodzakelijk is om het vertrouwen in
de Europese munt te doen groeien?
Zo nee, waarom niet?
5
Kunt u aangeven of u
eurocommissaris Günther Oettinger
op zijn het vertrouwen
ondermijnende uitspraken gaat
aanspreken en hem gaat vragen zich
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bij zijn portefeuille Energie te
houden?
6
Wilt u de Tweede Kamer wekelijks op
de hoogte houden over de situatie
rond de schuldenlast van
Griekenland, Ierland, Spanje,
Portugal, Letland en Italië en het
voldoen van deze landen aan hun
betalingsverplichtingen? Wilt u zo
nodig via Brussel hard inzetten op
effectieve maatregelen om de
stabiliteit van de euro niet in gevaar
te brengen? Zo nee, waarom niet?
7
Wanneer voldoen de begrotingen van
de voornoemde lidstaten weer aan de
eisen van het Stabiliteits- en
Groeipact? Is dit pact aan hervorming
toe?
1

Belegger.nl, 6 februari 2010
www.belegger.nl/nieuws/81027/
euro_loopt_gevaar_instabiel_te_worden

Antwoord
Antwoord van minister De Jager
(Financiën) (ontvangen 2 maart 2010)
1
Ja.
2
Ja. Transparantie over de financiële
stabiliteit en het gevoerde beleid in
de lidstaten die deel uitmaken van de
eurozone is van belang om de
stabiliteit van de Europese munt te
bewaren en hevige
koersschommelingen te voorkomen.

3
Ik vind de uitspraak van de
Commissaris Energie dhr. Oettinger
niet verstandig. De voorbije jaren
hebben aangetoond dat geleidelijke
aanpassingen kunnen plaatsvinden in
de waarde van de euro ten opzichte
van andere munten. De afgelopen
jaren vertoonde de waarde van euro
een opwaartse trend; de laatste
maanden daalt de waarde van de
euro geleidelijk. Dit betekent niet dat
er een gevaar is dat de euro instabiel
aan het worden is.
4
Ja., ik ben het met u eens dat het juist
nu van groot belang is dat alle
eurolanden vertrouwenwekkende
maatregelen nemen om het
vertrouwen in de euro te handhaven.
5
Op het moment dat dhr. Oettinger zijn
uitspraken deed, was hij beoogd
eurocommissaris en was de nieuwe
Commissie nog niet door het
Europees Parlement goedgekeurd. Ik
wissel regelmatig met de Europese
Commissie van gedachten over
financieel economische zaken, en dan
met name met eurocommissaris Olli
Rehn, die belast is met economische
en monetaire zaken.
6
Wanneer zich relevante
ontwikkelingen voordoen in de
situatie rond de schuldenlast van
deze landen, zal ik de Tweede Kamer
uiteraard hiervan op de hoogte
stellen. Daarnaast spreekt de Ecofin
Raad regelmatig over dit onderwerp,
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en wordt de Tweede Kamer hierover
geïnformeerde via de geannoteerde
agenda en het verslag van de Ecofin
Raad.
7
Voor het antwoord op deze vraag
verwijs ik u naar de brief die ik in
2009 hierover aan de Tweede Kamer
heb gestuurd (Kamerstuk 2009–2010,
21501-07, nr. 684).
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