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Geachte voorzitter, 
 
Mede namens de Minister-President zend ik u - conform het verzoek - het concept 
van het Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2012, de jaarlijkse 
rapportageverplichting richting de Europese Commissie en de Raad over de stand 
van zaken met betrekking tot de overheidsfinanciën. De deadline voor het 
versturen van het Stabiliteitsprogramma is 30 april.  
 
Landen die, zoals Nederland, in een buitensporigtekortprocedure zitten, moeten in 
het Stabiliteitsprogramma aangeven hoe aan de aanbevelingen van de 
buitensporigtekortprocedure gehoor wordt gegeven. Eerder is afgesproken dat 
Nederland het buitensporige tekort in 2013 diende te hebben gecorrigeerd, met 
andere woorden, een tekort van niet hoger dan 3% van het bbp te hebben. 
Daarnaast geldt voor Nederland de aanbeveling in 2011 te beginnen met 
budgettaire consolidatie, en een gemiddelde correctie van ¾ procent bbp in het 
structurele tekort te realiseren gerekend over de jaren 2011, 2012 en 2013.  
 
Er is op verzoek van uw Kamer de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd door 
alle betrokken partijen om tot een gezamenlijk gedragen pakket aan aanvullende 
maatregelen te komen en te voldoen aan de aanbevelingen van de 
buitensporigtekortprocedure. Dit overleg werd in een bijzondere politieke situatie 
gevoerd waarbij fracties zich bijzonder constructief hebben getoond.  
 
De maatregelen verbeteren de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, 
versterken de economische groei en verbeteren de werking van zowel de 
woningmarkt als de arbeidsmarkt. Ook leveren de maatregelen een significante 
bijdrage aan de aanpak van problemen op het terrein van klimaat, duurzaamheid 
en energie, op een zodanige wijze dat het de economische groei bevordert. 
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Voor informatie over de precieze Europese afspraken over de 
buitensporigtekortprocedure wordt verwezen naar de brief die ik daarover op 25 
april jl. aan de Tweede Kamer heb gestuurd.  
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Financiën, 
 
 
 
 
mr. drs. J.C. de Jager 
 


