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Aanleiding
Op 15 maart jl hebben de leden Slootweg CDA Heijnen WD en Alkaya SP

schriftelijke vragen gesteld over het omvallen van SVB en Signature 2023Z0441

en 2023Z0442 Daarnaast heeft lid Slootweg CDA op 17 maart jl schriftelijke

vragen gesteld over Credit Suisse 2023Z04569

Beslispunten
1 Wij vragen u bijgevoegde aanbiedingsbrief te ondertekenen indien u

akkoord bent met de beantwoording
2 Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende

nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
De leden Heijnen Slootweg en Alkaya hebben u schriftelijke vragen

gesteld over het omvallen van Silicon Valley Bank SVB en Signature en

de daarop volgende onrust op de financiele markten

De leden Slootweg en Heijnen 2023Z0441 vragen naar de effecten van

het failllssement van SVB en Signature en of uiteindelijk de besmetting
zich zou kunnen verspreiden door de algehele economic en financiele ^

markten

Daarnaast wordt gevraagd of de situatle bij de Amerikaanse banken een

geisoleerde gebeurtenis Is of dat er sprake Is van brede systeemrisico s

Ten slotte worden er parallellen getrokken met de fragillteit van de

bankensector tijdens de crisis in 2008 en wordt de vraag gesteld of de

Nederlandse banken weerbaar genoeg zijn om de huidige onrust op te

vangen

U geeft aan dat de directe impact van het failllssement van SVB

op Nederlandse verzekeraars pensioenfondsen en banken zeer

gering is en geen gevaar vormt voor financiele stablllteit

U geeft aan dat de situatie bij de omgevallen Amerikaanse banken

wezenlijk anders is dan bij Nederlandse en Europese banken Er

was sprake van een heel specifiek bedrijfsmodel met atypische
balans en risicobeheer en beperktere regulering in vergelijking
met banken in het eurogebied
Daarnaast geeft u aan dat na de vorige bankencrisis er

fundamentele hervormingen doorgevoerd zijn in regelgeving en

toezicht op banken Dit zorgt ervoor dat banken weerbaar genoeg

zijn om deze periode van onzekerheid op te vangen

Ook benadrukt u dat zowel de DNB en ECB aangeven dat het

bankenstelsel in de eurozone schokbestendig is met robuuste

Pagina 1 van 2

1770575 00001



kapitaal en liquiditeitsposities Dit komt ook in de reguliere
stresstesten terug

• De vragen van lid Alkaya 2023Z0442 zijn grotendeels gelijk aan de

vragen van de leden Slootweg en Heijnen 2023Z0441 Het lid Alkaya
vraagt daarbovenop wat de risico s van de rentestijging in de Europese
Unie betekenen voor de stabiliteit van banken

• U geeft aan dat niet uit te sluiten is dat er ook in Europa banken

zijn die relatief kwetsbaar zijn voor rentestijgingen U benadrukt

wel dat banken aan strenge eisen moeten voldoen met betrekking
tot liquiditeit en kapitaal en onderworpen worden aan

stresstesten

• Ten slotte geeft u aan dat op lange termijn het voor veel banken

met een traditioneel bedrijfsmodel naar verwachting juist gunstig
is dat de rente stijgt door een stijging van de rentemarge

• Het lid Slootweg 2023Z04569 vraagt naar de oorzaken van de

problemen bij Credit Suisse en wat dit kan betekenen voor financiele

markten en meer specifiek ABN AMRO en haar voorgenomen verkoop van

de aandelen

• Ten slotte wordt gevraagd welke risico s van de huidige instabiliteit op de

financiele markten er bestaan voor economische sectoren

• U geeft aan dat de Tweede Kamer is geinformeerd met het advies

van NLFI om de komende periode dagelijks kleine hoeveelheden

aandelen ABN Amro te verkopen via de beurs Bovendien kunt u

niet zeggen of de lagere koersen op dit moment impact hebben op
het verkoopprogramma aangezien dat impact kan hebben op het

verkoopprogramma
• U geeft aan dat de toegenomen onzekerheid bovenop het

verkrappend rentebeleid van de ECB komt Het is hierbij goed
mogelijk dat banken terughoudender zullen zijn met

kredietverlening aan de reele economie of voorwaarden

aanscherpen

Communicatie poiitiek bestuurtijke context

Niet van toepassing

Informatte die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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