
 

 

  

  

 

 

Minister van Algemene Zaken 

De heer drs. M. Rutte 

Postbus 20001 

2500 EA  Den Haag 

 

 

 datum 16 februari 2011 

  ons kenmerk      147990u 

 

Geachte heer Rutte ,  

 

De commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Financiën zouden u graag 

enkele vragen willen stellen naar aanleiding van de plannen zoals gepresenteerd door Bonds-

kanselier Merkel en President Sarkozy tijdens de Europese Raad van 4 februari jongstleden.  

 

Met interesse hebben deze commissies kennisgenomen van het ve rslag van deze Europese Raad 

dat door de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken naar beide Kamers der Staten- 

Generaal is gezonden. In dit verslag wordt onder andere vermeld dat Duitsland, gesteund door 

Frankrijk, aangaf op het vlak van economische samenwerking een verdere stap te willen zetten 

door onderling afspraken te maken over maatregelen om enerzijds het Stabiliteits- en Groeipact 

(SGP) strikt na te leven, en anderzijds de concurrentiekracht van de lidstaten te ve rsterken. Die 
samenwerking zou in ieder geval de landen uit de Eurozone moeten omvatten, maar ook open 

moeten staan voor landen die de euro (nog) niet als betaalmunt hebben ingevoerd. Omdat in 

genoemd verslag geen concrete informatie te vinden is over de precieze invulling van deze plan-

nen noch over het tijdsbestek waarbinnen deze gerealiseerd zouden moeten worden, hebben de 

commissies aanleiding gezien om de volgende vragen te stellen:  

 

1. Graag ontvangen de commissies een gedetailleerde weergave van de inhoud en zo mogelijk 

een afschrift van de plannen van Bondskanselier Merkel en President Sarkozy zoals gepresen-

teerd tijdens de Europese Raad van 4 februari jongstleden, alsmede een gedetailleerde appreci-

atie van de Nederlandse regering. 

 

2. Wat zijn de beslismomenten in de komende periode over het Duits-Franse plan en op welke 

wijze kan de Eerste Kamer in overleg treden met de regering vooraleer er (definitieve) besluiten 

worden genomen? 
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 blad 2 

 

 

 

De commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Financiën van de Eerste Ka-

mer zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. Zij verzoeken u om een spoedige 

beantwoording.  

 
 

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties, 

Mr. drs. M.H.A. Strik 

 

 

 

 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, 

Prof. dr. P.H.J. Essers  

 

 


