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Aanleiding

Op 15 februari jl heeft lid Grinwis ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over

de herziening van de Capital Requirements Regulation CRR

Bijiagen
1 Beantwoording Kamervrag

Beslispunten
1 Wij vragen u biigevoegde aanbiedingsbrief te ondertekenen Indien u

akkoord bent met de beantwoording

2 Graag uw akkoord voor bet openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omlijnde delen

worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kern

Het lid Grinwis ChristenUnie heeft de minister voor Volkshuisvesting en

Ruimtelijke Ordening en u schriftelijke vragen gesteld over de herziening

van de Capital Requirements Regulation CRR

De aanleiding hiervan is dat toepassing van regels uit de CRR ertoe zou

kunnen leiden dat de Nederlandse Waterschapsbank NWB en de BNG Bank

voorzieningen moeten treffen voor niet presterende lenlngen NPL s ook

als de betalingsverplichting hiervan is gegarandeerd door het

Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSW

Het lid Grinwis vraagt naar de gevolgen voor de uitvoering van de Nationale

Prestatieafspraken woningcorporaties

U geeft aan dat u het belang van de regels uit de CRR die sinds april 2019

van kracht zijn onderschrijft De regels vormen immers een belangrijk
onderdeel van risicoreductie in de Europese bankensector Tegelijkertijd
erkent u dat erzich in Nederland een specifieke situatie voordoet die niet

goed past in deze Europese regelgeving

U geeft aan dat toepassing van de regels potentieel gevolgen heeft voor

financieringen aan de corporatiesector als de financieringsruimte van deze

banken afneemt Een verslechterde investeringscapadteit zou de uitvoering

van de Nationale Prestatieafspraken negatief bei nvloeden

U geeft aan u in de huidtge onderhandelingen over de CRR in te zetten voor

een gerichte uitzondering op de regels zodat de garantles op door de

waarborgfondsen gegarandeerde leningen beter worden gereflecteerd

terwiji risicoreductie zo veel als mogelijk gewaarborgd wordt

De beantwoording is afgestemd met BZK en er is input opgehaald bij DNB
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Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Het lid Grinwis verzoekt om de vragen voorafgaand het commissiedebat Staat van

de volkshuisvesting op 28 maart te beantwoorden

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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