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nota schriftelijk overleg kapitaalpositie DNB

Aanleiding

De leden van de Fractie Fentrop Eerste Kamer hebben vragen gesteld over de

kapitaalpositie van De Nederlandsche Bank DNB Deze vragen volgen op de

brief van de president van DNB van 9 September 2022 die u aan het parlement
heeft doorgestuurd Bijgevoegd vindt u de beantwoording van deze vragen

Datum

11 november 2022

Notanummer

2022 0000272712

Dijiagen

geen

Beslispunten
• Gaat u akkoord met de verzending van deze beantwoording Dan verzoeken

we u de bijgevoegde brief te ondertekenen

• Gaat u akkoord met de toezegging in deze brief om de brief over dit

onderwerp die u aan de Tweede Kamer heeft toegezegd over scenario s en

iessen ook aan de Eerste Kamer toe te zenden

• Gaat u akkoord met het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beieidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
De leden van de Fractie Fentrop Eerste Kamer vragen naar de voigende

onderwerpen
1 Er wordt gevraagd of u contact hebt gehad met de raad van

commissarissen en weike conseouenties u trekt over het functioneren van

de directie van DNB In reactie hierop schrijft u dat de veronderstelling
van de Fractie Fentrop dat de negatieve kapitaalontwikkeiing van DNB

het gevolg is van beieid dat de directie van DNB voert of heeft gevoerd en

dat dit beieid gecontroleerd wordt door de RvC of de aandeeihouder niet

klopt DNB maakt onderdeel uit van het Europees Stelsel van Centraie

Banken ESCB dat ais voornaamste taak het handhaven van

prijsstabiliteit heeft Het monetair beieid is een van de zogenaamde
stelseltaken van het ESCB ter verwezeniijking van die prijsstabiiiteit De

besluitvorming over het monetair beieid binnen het eurogebied is bij de

Raad van Bestuur {Governing Council van de ECB beiegd Ten aanzien

van stelseltaken opereert DNB onafhankelijk en heeft ook de RvC geen

rol U geeft aan dat u geen reden ziet om aan het functioneren van de

directie van DNB te twijfelen en dat uzelf ook geen mandaat of reden

heeft om in te grijpen bij DNB in verband met de kapitaalontwikkeiing op

wat voor wijze dan ook U geeft aan dat u geinformeerd bent over de
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kapitaalpositie van DNB door

wordt gehouden

2 Er wordt gevraaod naar uw appreciatie van het punt in de brief van DNB

over het drukkende effect dat het monetaire belaid heeft oehad op de

financierinoskosten van de Nederlandse overheid In reactie hierop schrijft
u dat het verlagen van financieringskosten geen doel van het monetaire

beleid is maar een middel en dat de financieringskosten in uw ogen zijn

is om de verliezen in een breder perspectief te plaatsen
3 Er wordt gevraagd of u een kwantitatieve inschattinc kunt maken van de

reductie in financierinoslasten voor enkele andere lidstaten en voor

spaarders en oensioenfondsen In reactie hierop schrijft u dat het

monetaire beleid inderdaad een drukkend effect heeft gehad op de

financieringslasten van overheden van andere lidstaten Dit verschilt per

lidstaat en hangt af van onder meer de omvang van de totale

schulduitgifte en de looptijd van de schuld De exacte kosten en baten van

het ruime monetaire beleid voor de Nederlandse economie zijn niet

eenduidig vast te stellen

en op de hoogtePersoonsgegevens

U heeft tijdens het commissiedebat Eurogroep Ecofin in de Tweede Kamer van 29

September jl toegezegd dat u in overleg zal treden met DNB over mogelijke en

verwachte verliezen U zai de Tweede Kamer hierovereen brief zal sturen met

scenario s inclusief welke lessen getrokken kunnen worden In de beantwoording
van deze Eerste Kamervragen is opgenomen dat ook de Eerste Kamer die brief zal

ontvangen

Toelichting
Communicatie

De inschatting is dat deze beantwoording geen aanleiding zal geven tot opvolging

in de pers

Politiek bestuurlijke context

U heeft tijdens het commissiedebat Eurogroep Ecofin in de Tweede Kamer van

29 September jl toegezegd dat u in overleg zal treden met DNB over

mogelijke en verwachte verliezen Daarbij heeft u toegezegd de voorgenomen

evaluatie van het kapitaalbeleid in overleg met DNB naar voren te halen

Tijdens het commissiedebat van 3 november jl heeft u de Tweede Kamer

toegezegd om eind november met een brief te komen over de stand van

zaken

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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