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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, 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) 

33 220 betreffende de werking van de Europese Unie 
met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme 
voor de lidstaten die de euro als munt hebben 
(Trb. 2011, 143) 

33 215 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 
(Incidentele suppletoire begroting ESM) 

I1  MOTIE VAN HET LID REUTEN 
Voorgesteld 3 juli 2012  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende, dat de berichtgeving van de regering d.d. 29-06-2012 over 
de conclusies van de Europese Raad van 28 en 29 juni jl. meldt: «Wel 
wordt het, wanneer het Europese bankentoezicht is gerealiseerd, mogelijk 
om banken direct uit het Europese noodfonds ESM te ondersteunen», 

constaterende, dat directe financiële steun aan banken vanuit het ESM op 
basis van het huidige Verdrag niet mogelijk is en dat de regering dit op 
vragen van de Kamer in de Memorie van Antwoord van 19 juni jl. als volgt 
bevestigt: «Het kabinet is van oordeel dat rechtstreekse bijstand aan 
financiële instellingen op grond van voorliggend ESM-Verdrag niet 
mogelijk is», 

overwegende, dat de Kamer zich niet heeft uitgesproken over de 
wenselijkheid dan wel de onwenselijkheid van rechtstreekse bijstand 
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vanuit het ESM aan financiële instellingen, en dat de Kamer dit met deze 
motie evenmin doet, 

vraagt de regering om een eventuele wijziging ex artikel 19 van het 
Verdrag voor zover die in strijd komt met het huidige artikel 12, vooraf ter 
goedkeuring aan de beide Kamers van de Staten-Generaal voor te leggen, 

vraagt de regering de Kamer op korte termijn in te lichten over de wijze 
waarop een eventuele wijziging van het ESM-verdrag bij een eventuele 
rechtstreekse bijstand aan financiële instellingen gestalte gaat krijgen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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