
2023D08783 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Financiën heeft over een brief van de Minister 
van Financiën inzake de deelname aandeleninkoopprogramma ABN 
AMRO 2023 (Kamerstuk 2023Z02055) de navolgende vragen ter beant-
woording aan de Minister voorgelegd. 

De voorzitter van de commissie, 
Tielen 

De adjunct-griffier van de commissie, 
Lips 
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Nr Vraag 

1 Hoeveel euro investeerde ABN AMRO in verduurzaming in de afgelopen jaren en hoe 
verhoudt zich dat tot investeringen in verduurzaming door andere Nederlandse 
grootbanken? 

2 Betekent de inkoop van eigen aandelen door ABN AMRO dat het onderzoek, waar de 
bank Goldman Sachs voor had ingehuurd, om naar een overnamekandidaat te zoeken 
tot niets heeft geleid? 

3 Hoeveel heeft de Staat betaald voor het redden van ABN AMRO, hoeveel heeft de Staat 
inmiddels teruggekregen en hoeveel verwacht de Staat nog terug te krijgen? 

4 Kunt u nader toelichten waarom het kabinet ervoor gekozen heeft de aandelen in te 
kopen? Welke andere opties waren er en waarom is daarvoor niet gekozen? 

5 Waarom is er door middel van de aandeleninkoop voor gekozen om de aandeelhouders 
te compenseren in plaats van de spaarders? 

6 Kunt u nader toelichten waarom het kabinet ervoor heeft gekozen de aandelen van ABN 
AMRO te verkopen? Waarom is er specifiek gekozen voor het afbouwen van het 
aandelenbelang in iets minder dan 50 procent? 

7 Wat verandert er voor de positie of beslissingen van de Staat bij een aandelenbelang in 
iets minder dan 50 procent? 

8 Onder welke prijs mochten de aandelen ABN AMRO niet worden verkocht? 
9 Wat is de totale opbrengst van de verkoop van de certificaten van aandelen in ABN 

AMRO en het definitieve aantal verkochte certificaten? 
10 Kunt u meer gedetailleerde informatie geven over het dribble-out-programma nadat de 

certificaten zijn verkocht? 
11 Welk verband hebben de aandeleninkoop en vervolgens vlak daarna de verkoop van de 

certificaten van aandelen in ABN AMRO? 
12 Hoe heeft het kapitaalratio zich sinds 2007 ontwikkeld? Kunt u een overzicht per jaar 

hiervan verstrekken? 
13 Hoe hoog zijn de kapitaalratio’s van ABN AMRO, inclusief een specificatie van de ratio’s, 

en hoe hoog is de eigen kapitaaldoelstelling? 
14 Wat zijn de effecten van de aandeleninkoop op de solvabiliteit en de blootstelling aan 

het systeemrisico van de bank? 
15 Kunt u toelichten waarom geen deelname aan het inkoopprogramma door de Staat 

ertoe zou leiden dat het belang van de staat in ABN AMRO relatief zou toenemen en 
met hoeveel zou dit zijn? 

16 Kunt u nader toelichten waarom ABN AMRO een boete van drie miljoen euro gekregen 
van de Duitse financieel toezichthouder BaFin? In welke mate is de boete van invloed 
op het eigen vermogen? 

17 Wat is het effect van de aandeleninkoop op de liquiditeitspositie van de bank? 
18 Klopt het dat tegelijkertijd met de inkoop van eigen aandelen de kosten voor bankpro-

ducten bij ABN AMRO stijgen? 
19 Welke stappen moeten er worden gezet om het belang van de Staat in ABN AMRO 

gelijk te houden? Is dit nog mogelijk? 
20 Hoeveel is er in totaal uitgegeven voor de aankoop van ABN AMRO? Hoeveel is met de 

verkoop van aandelen en uitbetaling van dividenden teruggevloeid naar de staatskas? 
21 Is de waarde van het resterende belang in ABN AMRO voldoende om de resterende 

kosten van aankoop terug te verdienen? 
22 Klopt het dat het excess capital ook ingezet kan worden om kosten voor klanten van de 

bank te verlagen? Is dit meegenomen in de afweging om in te stemmen met het advies 
van de NLFI? 

23 Klopt het dat bij het weigeren van de aandeleninkoop het belang van de Nederlandse 
Staat in ANB AMRO zou toenemen? Zo ja, hoeveel zou dit toenemen? 

24 Wat is de reden waarom op 8 februari 2023 een brief wordt gestuurd waarin de pro-rata 
deelname van het NLFI wordt meegedeeld bij de opkoop van ABN AMRO van haar 
eigen aandelen om een belang te houden van 56,3 procent, terwijl op 9 februari 2023 
het besluit wordt genomen om het belang van de Nederlandse Staat te verlagen tot 
«net onder de 50 procent»? Met andere woorden: waarom zijn deze mededelingen niet 
in één keer gecommuniceerd? 

25 Kunt u aangeven wat «dribble-out strategie» precies betekent en inhoudt in geval van 
ABN AMRO? 

26 Heeft Nederland eerder deze strategie succesvol gevolgd? 
27 Kent u andere overheden die hun staatsbelang middels de «dribble-out strategie» met 

succes hebben afgebouwd? Kunt u hiervan voorbeelden geven? 
28 Heeft een belang van minder dan 50 procent gevolgen voor het beloningsbeleid van de 

Executive Board van ABN Amro? 
29 Waarom is gekozen voor Citigroup als begeleider van de transacties in plaats van een 

Nederlandse of Europese bank? 
30 Zijn er met betrekking tot de verkoop van de aandelen van de Nederlandse Staat nog 

afspraken gemaakt aan wie ze worden verkocht? Worden bijvoorbeeld activistische 
aandeelhouders of aandeelhouders van een onvriendelijke mogendheid uitgesloten? 

31 Wat zijn de gevolgen voor de beurswaarde, de solvabiliteit, de concurrentiepositie en 
de dienstverlening aan rekeninghouders geweest van de inkoop van eigen aandelen 
door ABN AMRO vorig jaar? 
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32 Klopt het dat de zin «deze financiële transactie is niet relevant voor het EMU-saldo» 
onder meer betekent dat eventuele financiële tegenvallers hiermee niet gedekt kunnen 
worden? 

33 Heeft Nederland, indien het gevolg is dat de EMU-schuld lager wordt, een doelstelling, 
zoals bijvoorbeeld Zweden, wanneer het gaat om de omvang van de EMU-schuld? 

34 Zijn er nog met andere aandeelhouders afspraken gemaakt om naar «pro-rata» 
aandelen in te kopen? 

35 Moet de Europese Centrale Bank nog toestemming geven voor de verkoop van 
aandelen tot onder de 50 procent?
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