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Kabinetsreactie beoordeling Stabiliteitsprogramma 2020

Geachte heer De Graaf,
Het kabinet dankt de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: de
Afdeling) voor haar oordeel over het Stabiliteitsprogramma (SP) 2020. Het SP
beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse overheidsfinanciën en de afdeling
heeft beoordeeld in hoeverre deze ontwikkeling voldoet aan de regels uit het
Stabiliteits- en Groeipact (SGP).
De economische situatie is op korte termijn enorm veranderd. Zoals ook
aangegeven in het Stabiliteitsprogramma is er sinds de CEP-raming van het
Centraal Planbureau (CPB) van begin maart nog geen nieuwe raming voorhanden
waarin de effecten van het coronavirus op de economie zijn meegenomen, ook
omdat er nog weinig macro-economische data met realisaties over de afgelopen
periode beschikbaar zijn. In de huidige omstandigheden heeft de Afdeling daarom
geoordeeld dat het niet zinvol is om een reguliere rapportage op te stellen. Het
kabinet heeft begrip voor deze beslissing. De Afdeling heeft aangegeven bij het
indienen van de ontwerp-rijksbegroting en ontwerp-Miljoenennota in september
een uitgebreidere beoordeling te geven. Het kabinet verwelkomt dit, gezien het
belang dat het kabinet hecht aan het onafhankelijke begrotingstoezicht.
Het kabinet is blij met het oordeel van de Afdeling dat met het
Stabiliteitsprogramma is voldaan aan het verzoek van de Europese Commissie
aan de lidstaten om zo veel mogelijk inzicht te geven in de genomen maatregelen
in verband met de coronacrisis en de daarmee samenhangende verwachte
economische effecten. Het kabinet is dankbaar dat de Afdeling begrip toont voor
het feit dat in de huidige situatie nog geen accuraat beeld kan worden gegeven
van de overheidsfinanciën voor 2020 en 2021.
De Afdeling geeft aan dat het gegeven de huidige crisissituatie verstandig is dat
de overheid een actieve rol speelt en noodmaatregelen heeft getroffen. De
Afdeling beveelt wel aan om oog te blijven houden voor de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën, en hierover te rapporteren. Het niet in gevaar brengen van de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de middellange termijn is ook een
voorwaarde om beroep te kunnen doen op de general escape clause uit het SGP.
Het kabinet deelt de mening dat het houdbaar houden van de overheidsfinanciën
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zeer belangrijk is, en het kabinet neemt de aanbevelingen dan ook ten harte. Ik
zal de aanbeveling overbrengen aan de voorzitter van de Studiegroep
Begrotingsruimte om de gevolgen van de coronacrisis op de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën op de lange termijn mee te wegen in het begrotingsadvies.
Ook zeg ik graag toe uiterlijk bij de Miljoenennota inzicht te bieden in de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de middellange termijn.
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Hoogachtend,
De minister van Financiën,

W. B. Hoekstra
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