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Toelichting 
Annual Sustainable Growth Survey (primair EZK). 
• In deze jaarlijkse analyse van duurzame groeiprioriteiten van de EU blikt de 

Commissie vooruit op de belangrijkste economische beleidsuitdagingen in het 
komende jaar.  

• Het kabinet onderschrijft in de brief het belang van het versnellen van de 
groene transitie en de kansen die dat biedt voor het versterken van het 
concurrentievermogen van de Europese economie op lange termijn. Ook 
onderschrijft het kabinet het belang van het aanjagen van productiviteitsgroei 
en het versnellen van de digitale transitie. 

• Daarnaast onderschrijft het kabinet het belang van gerichte en tijdelijke 
maatregelen voor kwetsbare huishoudens en bedrijven in het kader van de 
energiecrisis, met het oog op het beperken van verdere opwaartse druk op de 
inflatie, het behouden van duurzaamheids- en besparingsprikkels en het 
waarborgen van houdbare overheidsfinanciën. 

 
Alert Mechanism Report (primair EZK) 
• De Commissie zal voor Nederland voor het tiende jaar op rij een 

diepteonderzoek uitvoeren naar mogelijke onevenwichtigheden in de 
Nederlandse economie die verband houden met het overschot op de lopende 
rekening van de betalingsbalans en de hoge private schulden.  

• Het overschot op de lopende rekening wordt in belangrijke mate veroorzaakt 
door structurele kenmerken van de Nederlandse economie waardoor 
Nederland hierop geen expliciet voert beleid. Niettemin hebben de door het 
kabinet aangekondigde investeringen mogelijk een drukkend effect op het 
overschot op de lopende rekening. 

• Het kabinet erkent dat de private schulden in Nederland relatief hoog zijn. 
Verschillende maatregelen uit het coalitieakkoord kunnen de schulden van 
huishoudens verlagen.  

• De resultaten van deze diepteonderzoeken worden in het voorjaar van 2023 
verwacht. 

 
Aanbevelingen voor de eurozone (primair FIN) 
• Het kabinet vindt het van belang dat begrotingsbeleid het huidige monetaire 

beleid faciliteert om terug te keren naar het middellange termijn inflatiedoel. 
Ook onderschrijft het kabinet het belang van doelmatige publieke 
investeringen om de economische groei en weerbaarheid en de groene en 
digitale transitie te bevorderen. Daarnaast steunt het kabinet de aanbeveling 
om het koopkrachtverlies van werkenden, en met name werkenden met een 
laag inkomen, in te perken.  

• Het kabinet deelt de opvatting van de Commissie dat de steun aan bedrijven 
die door de energiecrisis onder financiële druk komen te staan, 
kosteneffectief, tijdelijk en gericht moet zijn en erkent verder dat bij het 
verlenen van steun het belang van verduurzaming op de lange termijn van 
belang blijft.  

• Tot slot onderschrijft het kabinet de aanbeveling om voldoende en 
gediversifieerde kredietverstrekking naar de reële economie te behouden en 
verdere financiële integratie van de Unie te stimuleren. 
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Draft Joint Employment Report (primair SZW) 
• In het JER brengt de Commissie verslag uit over de belangrijkste 

werkgelegenheids- en sociale ontwikkelingen in de EU. Uit het scorebord blijkt 
dat Nederland het relatief zeer goed doet; Nederland wordt specifiek als ’best 
presterend’ of ’beter dan gemiddeld’ aangemerkt op elf indicatoren. Op het 
gebied van kosten van huisvesting scoort Nederland onder gemiddeld (‘to 
watch’), al wordt de situatie niet als ‘kritiek’ aangemerkt. 

• Het kabinet herkent de boodschap van de Commissie dat de koopkracht van 
een groeiende groep mensen onder druk staat. Om deze reden presenteerde 
het kabinet een uitzonderlijk groot pakket aan koopkrachtmaatregelen in de 
Miljoenennota 2023. 

 
 
 




