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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z24103
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over ABN
Amro-medewerkers die de bonuswet omzeilen (ingezonden 18 december
2018).
Vraag 1
Herinnert u zich nog de antwoorden die de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid tijdens het vragenuur op 30 november 2018 in uw
afwezigheid gaf over de berichtgeving dat medewerkers van ABN Amro de
bonuswet omzeilen?1
Vraag 2
Moet de bank openbaar rapporteren over ABN Amro Participaties over 2018?
Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om alsnog aan ABN Amro te vragen te
rapporteren over dit belang in 2018?
Vraag 3
Hoe hoog was de winst van ABN Amro Participaties over 2018, en hoeveel is
daarvan uitgekeerd als dividend of terugbetaling van kapitaal?
Vraag 4
Hoeveel natuurlijke personen hadden belangen in ABN Amro Participaties in
2017 en 2018, en hoeveel dividend werd uitgekeerd aan deze natuurlijke
personen?
Vraag 5
Kregen alle 16 betrokkenen een gelijk deel van de te verdelen 10 miljoen
euro? Zo nee, hoe werd dit bedrag verdeeld en wat was de hoogste
uitkering?
Vraag 6
Aangezien bij de beantwoording werd gesteld dat de bonuswetgeving niet
van toepassing was omdat de betrokkenen participeerden, een aandelenbelang hadden, hoe hoog was deze inleg in ABN Amro Participaties? Staat deze
in verhouding tot de verkregen beloningen? Hoeveel risico liepen de
betrokken medewerkers en in hoeverre is dit te herleiden tot de ontvangen
bedragen?
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Vraag 7
Hoe verhoudt de gang van zaken zich tot de cao van ABN Amro? Vielen deze
personen onder de cao? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in hoeverre zijn
deelnemingen in dochters acceptabel onder de cao?
Vraag 8
Bent u het ermee eens dat met deze constructie tegen de geest van de
bonuswet is gehandeld, omdat medewerkers van een bank op deze manier
alsnog een hoge variabele beloning konden krijgen en het juist de bedoeling
was deze te maximeren op 20 procent van het jaarsalaris?

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, Vragen

2

