
kst-33221-9
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2012

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2011–2012 

33 221 Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te 
Brussel tot stand gekomen Verdrag tot instelling 
van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen 
het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek 
Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de 
Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de 
Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de 
Republiek Cyprus, het Groothertogdom 
Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de 
Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de 
Slowaakse Republiek en de Republiek Finland 
(Trb. 2012, 28) 

Nr. 9  MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF 
Voorgesteld 24 mei 2012  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de Afdeling advisering van de Raad van State oordeelt 
dat in de institutionele structuur van het ESM controlemechanismen 
ontbreken zoals die verwacht mogen worden bij een permanent stabili-
teitsmechanisme van deze omvang en de Afdeling daarbij in het bijzonder 
wijst op de gebrekkige democratische controle op het ESM; 

constaterende dat de Algemene Rekenkamer stelt dat in het ESM-verdrag 
onvoldoende geregeld is dat een onafhankelijke controle op de effecti-
viteit van de besteding van het ESM-geld plaatsvindt; 

constaterende dat Nederland in het geval van een spoedprocedure niet 
beschikt over een veto; 

constaterende dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om landen te 
straffen als ze zich niet aan de regels houden zoals het ontnemen van 
stemrecht en uit de euro kunnen zetten; 

van mening dat een goede publieke en democratische controle op het 
ESM basisvoorwaarden zijn om in te kunnen stemmen met het 
ESM-verdrag; 

verzoekt de regering, de onderhandelingen over het ESM-verdrag te 
heropenen, teneinde de publieke en democratische controle op het ESM 
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en het vetorecht van Nederland in het verdrag te borgen en de Kamer 
over de uitkomsten daarvan te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Schouten 
Dijkgraaf
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