
Vragen van de leden De Roon en Van Dijck (beiden PVV) aan de minister van Financiën en 
de staatssecretaris voor Europese Zaken over Griekenland dat jarenlang de andere EU-landen 
systematisch heeft belazerd. (Ingezonden 22 oktober 2009) 
 
1. Kent u het bericht “Grieks tekort verdubbelt op wonderbaarlijke wijze”? 
 
Antwoord: 
Ja. 
 
2. Is het waar dat de Griekse minister van Financiën heeft toegegeven dat Griekenland tot nu 
toe de andere EU-landen systematisch heeft belazerd door vervalste statistieken aan te leveren 
waardoor Griekenland ten onrechte de Euro kreeg en vervolgens de euroregels ontdook? 
 
Antwoord: 
De nieuwe minister van Financiën van Griekenland heeft in zijn eerste bijeenkomst van de 
eurogroep een presentatie gegeven van het economische beleid van de nieuwe Griekse 
regering. Daarbij heeft hij aangegeven dat het tekort in 2009 aanzienlijk hoger dreigt uit te 
vallen dan eerder voorzien. Dit hangt samen met uitgavenoverschrijdingen, 
belastingtegenvallers en onjuiste statistieken. De Griekse minister heeft in de eurogroep 
aangekondigd dat het bureau voor de statistiek op afstand wordt geplaatst. Nederland heeft 
hier in het verleden verschillende malen op aangedrongen. 
 
3. Heeft de Nederlandse minister van Financiën, nadat zijn Griekse collega deze bekentenis 
aflegde in de vergadering van Europese ministers van Financiën, aan de orde gesteld op welke 
wijze hierop door de andere Europese landen gereageerd zou moeten worden? Zo ja, wat heeft 
u voorgesteld? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord:  
In reactie op de presentatie van de Griekse minister heeft de Europese Commissie 
aangekondigd om in november met voorstellen te komen voor aanpassing van de 
Raadsaanbevelingen die Griekenland in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact heeft 
gekregen. Nederland is zeer bezorgd, maar wacht de voorstellen van de Europese Commissie 
af, alvorens te reageren. De hoge tekorten als ook de gebrekkige Griekse statistieken voor 
overheidsfinanciën zijn wat Nederland betreft zeer zorgwekkend. De eurogroep zal in 
november opnieuw over de situatie in Griekenland spreken. Nederland zal aandringen op 
meer overtuigende stappen van de Griekse overheid om de situatie blijvend te verbeteren. 
 
4. Wilt u ook dit aspect van het beraad van de Europese ministers van Financiën, een blamage 
voor Europa noemen? 2) Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
Nee. Deze situatie in de eerste plaats slecht voor Griekenland zelf. Afgelopen week heeft 
ratingbureau Fitch als reactie op de aankondiging van het hogere tekort, de rating voor 
Griekenland naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn ook de CDS-spreads gestegen. Dit 
betekent hogere leenlasten voor de Griekse overheid. In de eurogroep van november zal, op 
basis van de voorstellen van de Europese Commissie een stevige discussie moeten 
plaatsvinden over de vervolgstappen. Ik wil daar nu niet op vooruit lopen.  
 
5. Welke gevolgen heeft deze inter-europese zwendelpraktijk naar uw oordeel opgeleverd 
voor de waarde van de Euro en de betrouwbaarheid van het Eurostelsel?  



 
Antwoord: 
Aangezien het BBP van Griekenland 2% van het BBP van de gehele eurozone bedraagt, kan 
Griekenland geen grote invloed uitoefenen op de waarde van de euro en de betrouwbaarheid 
van het eurostelsel. Het is echter voor de geloofwaardigheid van het eurostelsel wel belangrijk 
dat Griekenland de regels van het Stabiliteits- en Groeipact naleeft. Nederland zal hier dan 
ook op aandringen. 
 
6. Zijn er ook gevolgen voor de financiële positie van Nederland en voor de Nederlandse 
economie? Zo ja, wat zijn die gevolgen? 
 
Antwoord: 
De invloed die de Griekse situatie zou kunnen hebben op de financiële positie en/of de 
Nederlandse economie is beperkt door het kleine aandeel van het Griekse BBP in het geheel 
van de eurozone. 
 
7. Deelt u de mening dat een land waar het politieke systeem een mate van onvolwassenheid 
vertoont zoals Griekenland aan de dag heeft gelegd, geen plaats behoort te hebben in een 
monetair systeem waar ons land van afhankelijk is? Zo nee, hoe bont moet een land het 
volgens u maken om uit het Eurosysteem geknikkerd te worden? Zo ja, welke gevolgen wilt u 
verbonden zien aan deze Griekse zwendel en welke stappen gaat u zetten? 
 
Antwoord: 
De Europese Unie is een internationale rechtsgemeenschap met vastgelegde regels en 
procedures onder andere over toetreding tot het eurogebied. Het is volgens het EU-verdrag 
niet mogelijk om het lidmaatschap van een lidstaat aan het eurosysteem te beëindigen. Er 
bestaan binnen de EU verschillende procedures en sanctiemechanismen voor niet naleving 
van afspraken. De Commissie zal voorstellen doen aan de Ecofin Raad welke procedures in 
werking dienen te worden gezet voor de aanpak van Griekenland. Nederland is van mening 
dat er voldoende procedures en sanctiemechanismen zijn om stappen tegen Griekenland te 
ondernemen. 
 
8. Wilt u nog andere gevolgen verbonden zien aan dit Griekse bedrog of accepteert u gewoon 
dat ons land zo wordt belazerd door een Europese “vriend” ? Zo ja, welke? Zo nee, waarom 
niet? 
 
Antwoord: 
Zie vraag 7 
 



 


