
WAT ZIJN VOORWAARDEN DIE HET NOODFONDS STELT?
Het ESM kan steun verstrekken als de �nanciële stabiliteit van de eurozone als geheel 
wordt bedreigd. Landen die een lening uit het noodfonds willen, moeten voldoen aan 
zeer strenge voorwaarden:
•  Deelname aan een bijzonder strikt programma om de overheids�nanciën op orde 
   te brengen en de concurrentiekracht van de economie te versterken, met als doel op 
   termijn weer zelfstandig verder te kunnen
•  Voldoen aan de nieuwe Europese afspraken over begrotingsregels

WIE NEEMT DE BESLISSING OVER FINANCIËLE STEUN?
De Raad van Gouverneurs, dat zijn de ministers van Financiën van de euro-
landen, beslist wanneer er steun wordt verleend en wanneer eurolanden extra 
geld moeten storten. Alle eurolanden hebben vetorecht (één land kan de 
beslissing tegenhouden). Alleen in noodgevallen, als de eurozone acuut in 
gevaar komt als er niet direct ingegrepen wordt, moet 85% van de stemmen 
voor zijn. Als Nederland dan tegen wil stemmen, zullen we steun moeten 
zoeken bij andere landen. Als het ESM extra geld nodig hee�, geldt het 
vetorecht en niet de 85% norm.

Het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) is één van de maatregelen om de schuldencrisis aan te pakken. Het is een permanent noodfonds dat 
onder strenge voorwaarden eurolanden met �nanciële problemen geld leent om �nanciële stabiliteit in Europa te garanderen. Het belangrijkste 
blij� dat landen in problemen hun economie en overheids�nanciën op orde brengen.

HOE WERKT HET  EUROPESE NOODFONDS ESM?

HOEVEEL GELD ZIT ER IN HET ESM? 
Samen staan de eurolanden borg voor € 700 miljard, waarvan € 80 miljard 
wordt gestort door de eurolanden. Als het nodig is, kan er nog € 620 miljard bij 
de eurolanden worden opgevraagd. Door deze borgstelling en storting van de 
landen kan het noodfonds voor € 500 miljard aan leningen verstrekken. 

NEDERLAND 
Storting 
€ 4.6 miljard

Opvraagbaar
€ 35.4 miljard

AANDEEL PER EUROLAND 
Totaal € 700 miljard:  € 80 miljard gestort/
€ 620 miljard opvraagbaar 
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