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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. 11  MOTIE VAN HET LID HARBERS C.S. 
Voorgesteld 24 mei 2012  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het budgetrecht van de Tweede Kamer gewaarborgd 
moet worden ten aanzien van de operaties van het Europees Stabili-
teitsmechanisme (ESM) waar nieuwe financiële middelen of additionele 
garanties worden afgegeven aan het ESM; 

overwegende dat bij het verhogen van het maatschappelijk kapitaal van 
het ESM de totale garanties en verplichtingen van Nederland aan het ESM 
stijgen en zodoende op directe wijze raken aan het budgetrecht van de 
Tweede Kamer; 

overwegende dat het opvragen van het Nederlandse niet-gestorte 
kapitaal, door enig orgaan van het ESM, eveneens op directe wijze raakt 
aan het budgetrecht van de Tweede Kamer door de overdracht van 
middelen aan het ESM; 

verzoekt de regering, bij voorgenomen verhoging of wijziging van het 
maatschappelijk kapitaal van het ESM deze verhoging of wijziging vooraf 
voor instemming aan de Tweede Kamer voor te leggen middels een 
wijzigingsverdrag en eventueel vereiste suppletoire begroting; 

verzoekt de regering tevens, bij een opvraging van het Nederlandse 
niet-gestorte kapitaal door enig orgaan binnen het ESM deze opvraging 
voor te leggen aan de Tweede Kamer, 
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en gaat over tot de orde van de dag. 
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