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Aanleiding
In het Commissiedebat Staatsdeelnemingen van 30 november 2022 heeft u aan

KamerNd Inge van Dijk CDA toegezegd voorafgaand aan het debat Toekomst

van het Bankenlandschap van 1 februari is uitgesteld met een Kamerbrief te

komen over de stand van zaken van de toekomst van de Volksbank De concept
Kamerbrief is reeds door de lijn gegaan

Besitspunt
1 Bent u akkoord met de voorgestelde wijzigingen en om de gezichtspunten

van uw voorganger over te nemen en te bevestigen in de brief Indian

akkoord dan kunt it de schone concept Kamerbrief zonder track changes
ondertekenen

2 Graag uw akkoord voor openbaarmaking van de bijgevoegde eerdere nota

en de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve

openbaarmaking

Kern

• Via uw politiek assistent hebben de volgende opmerkingen op de brief ons

bereiktL

o Kunnen we nog uitgebreider in gaan op hoe we tot een richtinggevend
besiuit willen komen in gesprek met Kamer stakeholders

o Kunnen we concreter zijn over hoe lang de implementatie van de

herziene strategic Volksbank gaat duren

o Waarom kiezen we december als nieuwe deadline Is dat een

logische
o In de 2e alinea eerste pagina kunnen we nog actiever stellen denk ik

over dat we echt geen besiuit nog gaan nemen dus niet eerdere

brieven

• Deze punten zijn waar nodig verwerkt in de nieuwe concept Kamerbrief

bijiage 1 in track changes
• Verder wijzen wij u erop dat de uitgevoerde verkenning toekomstopties nog

onder uw voorganger in 2021 is uitgevoerd en dat u enkele inhoudelijke

duidingen van uw voorganger bij de verkenning destijds nu in deze brief

overneemt

o zie brief pagina 2 alinea beginnend met In de Kamerbrief van 6 juli
2021 heeft mijn voorganger de volgende dilemma s geschetst [ ] en

de alinea erna N B Deze passage stood ook in de eerdere versie van

de Kamerbrief en is dus geen wijziging Zie ook toelichting hieronder
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ToeUchting

Passage inhoudelijke duidingen minister Hoekstra

In de Kamerbrief van 6 juli 2021 heeft mijn voorganger de volgende dilemma s

geschetst bij het kiezen voor een bepaalde optie of model Hier sluit ik mij bij aan

Hoewel het wenselijk is dat een optie of mode aan zowel stabiliteit diversiteit als

attractiviteit bijdraagt geldt voor zowel de toekomstopties als de

governancemodellen dat een positieve re impact op diversiteit van de sector

gepaard kan gaan met een negatieve re impact op de stabiliteit van de bank en

attractiviteit voor investeerders

Reden hiervoor is dat verdergaande betrokkenheid van stakehoiders ten koste

kan gaan van de invioed van aandeeihouders en bovendien een onbekende re

praktijk is in de markt Dit kan negatieve Impact hebben op de bereidheid bij
investeerders om de aandelen van de staat over te nemen of additioneel

vermogen te verstrekken Dit verdient aandacht bij de besluitvorming over de

toekomst van de bank

Communicatie

Mocht de Kamerbrief leiden tot persvragen dan stellen we een spreeklijn op

PoUtiek bestuuriijke context

• Met deze brief voldoet u aan de toezegging aan het lid van Dijk om

voorafgaand het debat Toekomst van het Bankenlandschap een

Kamerbrief te sturen over de toekomst van de Volksbank

• Op maandag 20 februari gaat u op werkbezoek bij de Volksbank Wij
stellen voor de brief na het werkbezoek te versturen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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