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Vastgesteld 20 september 2013
De memorie van antwoord geeft de commissie aanleiding tot het maken
van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.
Algemeen
De leden van de SP-fractie danken de regering voor de memorie van
antwoord. Vier vragen die daarin onbeantwoord bleven, stellen zij hierbij
opnieuw.
Artikel 1: Begrotingsbeleid
De memorie van toelichting schrijft over het trendmatig begrotingsbeleid
uit artikel 1, lid 2: «Zo wordt voorkomen dat de economische neergang
wordt versterkt door het begrotingsbeleid.»2 Acht de regering het
mogelijk dat de kwalificaties uit lid 3 aangaande de EMU-normen, en
vervolgens eventueel die uit de leden 4–6, ertoe kunnen leiden dat een
economische neergang wèl wordt versterkt? Zo ja, hoe (on)wenselijk acht
de regering dit? Indien de eerste vraag bevestigend werd beantwoord, is
de term trendmatig begrotingsbeleid uit artikel 1 dan niet misleidend?
Artikel 1, lid 6, stelt dat een eventueel herstelplan wordt «aangeboden»
aan de Staten-Generaal. Betekent dit dat een herstelplan ter goedkeuring
wordt voorgelegd aan de Kamers?
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De leden van de commissie zien de beantwoording van voorgaande
vragen met belangstelling tegemoet. Zij verzoeken de regering de
memorie van antwoord bij voorkeur binnen vier weken aan de Eerste
Kamer te doen toekomen.
De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Essers
De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren
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