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LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Financiën heeft over de brief van de Minister
van Financiën van 17 december 2018, Agenda financiële sector
(Kamerstuk 32 013, nr. 200), op 7 februari 2019 de navolgende vragen ter
beantwoording aan de Minister voorgelegd.
De voorzitter van de commissie,
Anne Mulder
De adjunct-griffier van de commissie,
Schukkink
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Vraag
Hoe gaat u zich inzetten om de publieke betaalbank te realiseren,
zoals voorgesteld door de WRR in hun 100e rapport?
Wat zijn de (onderhouds)kosten van het in de lucht houden van
digitaal betalingsverkeer in Nederland? Kunt u daarbij een
onderscheid maken tussen de kosten van pinnen in fysieke winkels
en internetbankieren (incl. iDEAL-betalingen)?
Kunt u aangeven of de (onderhouds)kosten van digitaal betalingsverkeer worden gedekt door betalingen door klanten, ofwel via
jaarlijkse bijdragen aan banken voor een bankrekening, dan wel via
in rekening gebrachte kosten per transactie? Als dit niet het geval
is, welk percentage van de (onderhouds)kosten wordt dan direct
door klanten gedekt, en welk percentage uit de winstmarges van
banken?
Vindt u de wet beloningsbeleid financiële instellingen geslaagd?
Onderschrijft u het voorstel van onder andere vakbonden om de
steeds grotere loonongelijkheid, ook binnen de financiële sector,
tegen te gaan door een maximering in te voeren van de verhouding tussen hoogste en laagste salarissen?
Hoe gaat u ervoor zorgen dat bonussen in de financiële sector
gebaseerd gaan worden op criteria zoals risicobeheer, investor
relations, operationele doelstellingen, human resources, integriteit,
compliance en duurzaamheid, maar ook klanttevredenheid en
werknemerstevredenheid?
Hoe gaat u zich inzetten voor het behoud van de nutsfunctie en
actieve voorbeeldrol op duurzaamheid van de Volksbank?
Hoe heeft klimaatverandering, en de toename van bijvoorbeeld
extreem weer, invloed op verzekeraars?
Hoe gaat u op een effectievere manier uitvoering geven aan de
tandeloze Internationaal Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (IMVO)-convenanten voor de bankensector?
Is de aanscherping van de regels op de hypotheekmarkt
voldoende?
Is de campagne «word ook aflossingsblij» niet te laat van start
gegaan en is deze niet te beperkt gezien de omvang van de
aflossingsvrije hypotheekschuld?
Is de voorlichtingscampagne «word ook aflossingsblij» genoeg
steun voor de 200.000 mensen die in de risicogroep zitten?
Waarom is de aandacht van toezichthouders De Nederlandsche
Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor
duurzaamheidsvraagstukken niet ook gericht op verlies van
biodiversiteit, mensenrechtenschendingen en afval?
Kunt u per lidstaat aangeven wat de omvang is van nietpresterende leningen (NPL’s)?
Wat was de gemiddelde NPL-ratio van banken in de EU in 2017,
2018 en 2019?
Hoeveel hebben de Nederlandse banken in de periode 2014–2018
uiteindelijk extra moeten betalen als gevolg van de bankenunie
(graag per onderdeel uitsplitsen)?
Klopt het dat pensioenfondsen in de zomer van 2018 wel is
gevraagd om de Spitsbergen Ambitie te tekenen, maar dat zij dit
hebben geweigerd? Zo ja, waarom?
Klopt het dat «stimuleren dat financiële instellingen breed
rapporteren over Environmental, Social and Governance (ESG)criteria» nog steeds heel vrijblijvend is?
Wat gaat u doen om stevige Key Performance Indicator (KPI’s) op
duurzaamheid door financiële instellingen af te dwingen?
Klopt het dat veel banken en verzekeraars nog altijd miljarden
investeren in bedrijven die het niet nauw nemen met mensenrechten, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn?
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Klopt het dat de meeste banken en verzekeraars weigeren te
rapporteren of men een actieve dialoog aangaat over sociale en
milieu-issues met bedrijven die het niet nauw nemen met
mensenrechten?
Bent u van mening dat meer openheid cruciaal is over de concrete
aanpak en resultaten van dialoog tussen financiële instellingen en
bedrijven die mensenrechten schenden?
Wat is volgens u het belang van behoud van de nutsfunctie en de
actieve voorbeeldrol op duurzaamheid van de Volksbank?
Hoe gaat u de duurzaamheidscriteria aanscherpen in de tender
voor een nieuwe huisbankier van de overheid?
Hoe gaat u ervoor zorgen dat de IMVO-convenanten voor de
bankensector, verzekeringssector en pensioensector een succes
worden? Wanneer gaat u ingrijpen als het geen succes wordt?
Zou u uitgebreid kunnen reageren op de acht aanbevelingen van
de Eerlijke Geldwijzer die zijn ingebracht bij de hoorzitting over de
stand van zaken in de financiële sector?
Wordt het vertrouwen in de financiële sector door een overheidspartij of de branchevereniging langjarig en eenduidig gemeten?
Kunt u nader toelichten op welke wijze de fiscale aftrekbaarheid
van vreemd vermogen via een «thin cap» zal plaatsvinden?
Onder welk van de drie domeinen vallen de werkzaamheden van
het Platform hypotheken? Is overwogen een categorie «dienstverlening» toe te voegen?
Is er op dit moment een gelijk speelveld tussen zelfstandig
adviseurs en aanbieders van financiële producten? Ook als het
gaat om zaken als onderhoud en nazorg?
Waaruit blijkt dat de toegang van huishoudens en mkb’ers tot
financieel advies nu voldoende geborgd is? Zijn er signalen dat er
dankzij het provisieverbod ook juist drempels zijn ontstaan?
Wanneer verwacht u onderzoek te doen naar de juridische
mogelijkheden om een wettelijke verplichting tot terugvordering
van een deel van de vaste beloning van bankbestuurders ingeval
van staatssteun in te voeren? Zult u in dit onderzoek ook variabele
beloningen meenemen? Zo nee, waarom niet?
Is de onder 4 genoemde aanscherping van de beloningsregels
conform de brieven van afgelopen jaar hierover van het kabinet1?
Blijft de huidige praktijk rond de zgn. handelaren voor eigen
rekening (HER’s) gehandhaafd?
Hoeveel fte zijn er bij het ministerie werkzaam aan een duurzame
financiële sector? Hoeveel was dit vijf jaar geleden?
Gaat u bij de opname van duurzaamheid in toezicht van toezichthouders ook kijken naar risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen?
Gaat u bij de CO2-voetafdruk ook kijken naar de investeringen van
financiële instellingen, aangezien daar verreweg de grootste
klimaatimpact ligt van financiële instellingen?
Klopt het dat de ambitie van banken en verzekeraars ten aanzien
van het stellen van klimaatdoelen is vertraagd? Klopt het dat in
Spitsbergen nog werd beloofd om uiterlijk in 2020 doelstellingen te
formuleren voor vermindering van de klimaatimpact van hun
investeringen en dat dit nu verzwakt gaat worden naar uiterlijk
2022?
Klopt het dat er pensioenfondsen zijn die eerst formeel meewerkten met het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) maar
dat inmiddels niet meer doen?
Klopt het dat de financiële sector in het ontwerpklimaatakkoord
niet ingaat op het streven naar 55% CO2-reductie in 2030?
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Klopt het dat financiële instellingen in hun beleid vaak streven naar
«minder dan 2 graden temperatuurstijging» in plaats van het
streven naar maximaal 1,5 graad temperatuurstijging, waar Parijs
ook aan refereert?
Kunt u duidelijk aangeven aan welke eisen Europese banken voor
Nederland moeten voldoen om te kunnen instemmen met een
backstop en Europees Depositiegarantiestelsel (EDIS)? Welke
harde criteria heeft Nederland hierbij? Wat verstaat u precies onder
«gezonde Europese banken» en een «goede weging van blootstellingen aan de bankbalansen»?
In hoeverre wordt de gemiddelde loan-to-value-ratio (LTV) bij
starters van 90% verklaard door een belastingvrije schenking van
hun ouders?

1

O.a. Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bij Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen van 17 juni 2014, Kamerstuk 33 964, nr. 46, en Brief van de regering van
17 december 2018 over Beloningsmaatregelen financiële sector, Kamerstuk 32 013, nr. 199
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