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Nr. 5  BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 22 februari 2017 

Op 7 februari 2017 heeft de Kamer de motie van het lid Omtzigt aange-
nomen (Handelingen II 2016/17, nr. 49, Stemmingen moties Burgeriniti-
atief «Peuro») inzake een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State over 
de mogelijkheden tot verbetering van de naleving van Europese afspraken 
over de euro (Kamerstuk 34 387, nr. 4). De vaste commissie voor 
Financiën stelt aan de Kamer voor de Afdeling advisering van de Raad van 
State te verzoeken1 de volgende voorlichtingsvragen te beantwoorden: 
1. Hoe kan de handhaving worden verbeterd ten aanzien van de 

verschillende afspraken die zijn gemaakt om de stabiliteit, betrouw-
baarheid en schokbestendigheid van de euro te garanderen? 
a) Wat zijn de reeds bestaande afspraken, met welk doel zijn de 

afspraken gemaakt, en in welke verdragen zijn deze vastgelegd 
(o.a. het Verdrag van Maastricht, het Stabiliteits- en Groeipact, het 
Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economi-
sche en Monetaire Unie)? 

b) Welke afspraken zijn sinds de invoering van de euro door de 
lidstaten van de eurozone nageleefd? Bij welke afspraken is de 
handhaving lastig gebleken? Kan de achterliggende oorzaak 
hiervan worden achterhaald? 

c) Wat zijn de mogelijkheden om de naleving van de afspraken beter 
te waarborgen? 

2. Welke politieke en institutionele opties voor de toekomst van de euro 
onderscheidt de Raad van State? Wat zijn de voor- en nadelen van 
iedere optie? 

1 Ingevolge artikel 21a van de Wet op de Raad van State.
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De vaste commissie voor Financiën stelt de Kamer voor in te stemmen 
met deze voorlichtingsvragen, opdat deze kunnen worden doorgeleid aan 
de Raad van State. 

De voorzitter van de commissie,
Duisenberg 

De griffier van de vaste commissie,
Berck
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