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Geachte heer Dijsselbloem1, 

 

De vaste commissies voor Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

en voor Europese Zaken hebben op 4 februari jl. gesproken over de behandeling van het natio-

naal hervormingsprogramma en het nationaal stabiliteitsprogramma in het kader van het Euro-

pees semester 2014. De leden van de commissies hebben via de Kamervoorzitter vernomen dat 

de minister-president in een overleg met vertegenwoordigers van beide Kamers heeft aange-

kondigd dat de regering beoogt het nationale hervormingsprogramma en het nationale stabili-

teits- en convergentieprogramma vast te stellen in de tweede helft van april 2014. Zij stellen 

vast dat in dat geval een debat over deze programma's voorafgaand aan indiening bij de Euro-

pese Commissie - en volgtijdelijk aan de behandeling in de Tweede Kamer - niet mogelijk is.  

 

De commissies achten dit moeilijk te verenigen met de controlerende functie van de Kamer. 

Zoals de regering stelt in de Staat van de Unie raken het Europees semester en de nationale 

begrotingsprocedures in toenemende mate met elkaar vervlochten. Zij doet daarbij de suggestie 

dat het stabiliteitsprogramma in het parlement besproken wordt alvorens het naar Brussel ge-

zonden wordt.2 De leden van de commissies verzoeken u dan ook te bevorderen dat de con-

ceptprogramma's eerder aan de Staten-Generaal worden aangeboden, opdat beide Kamers zich 

hierover uit kunnen spreken vóór toezending aan de Europese Commissie. 

 

In het geval hiertoe - voor het tweede jaar op rij - geen mogelijkheden gevonden kunnen wor-

den, overwegen de commissies een mondeling overleg te houden met u en de minister van Eco-

nomische Zaken op 8 of 15 april a.s. op basis van de dan beschikbare documenten. Een plenair 

debat  zou dan kunnen plaatsvinden in juni 2014, op het moment van het verschijnen van de 

landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie.  

 

Voor de toekomst zien de commissies graag dat de betrokkenheid van beide Kamers bij de tot-

standkoming van het hervormingsprogramma en het stabiliteits- en convergentieprogramma 

                                                
1 Een eensluidende brief is verzonden aan de minister van Economische Zaken. Een afschrift van deze brief 
is gezonden aan de minister-president. 
2 Kamerstukken 2012-2013, 33 454, AF, blz. 10. 
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structureel verankerd wordt in de voorbereidingsprocedure, zodat deze documenten ruim vóór 1 

mei in conceptvorm aan de Staten-Generaal kunnen worden voorgelegd.    

 

De commissies zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Prof. dr. P.H.J. Essers     E.M. Kneppers-Heijnert 

Voorzitter van de vaste commissie    Voorzitter van de vaste commissie  

voor Financiën      voor Economische Zaken 

 

 

 

 

 

Dr. J. Sylvester      Mr. dr. M.H.A. Strik 

Voorzitter van de vaste commissie    Voorzitter van de vaste commissie 

voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  voor Europese Zaken 

 

 

 


