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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z07728
Vragen van lid Leijten (SP) aan de Minister van Financiën over de deelname
van Europese Centrale bank aan geheimzinnige financieel-economische
«groep van 30» (ingezonden 24 april 2018).
Vraag 1
Vindt u het ook zo fout dat de voorzitter van de Europese Centrale Bank
(ECB), Mario Draghi, deelneemt aan een zeer geheimzinnige groep van
financiers, bankiers en beleidsmakers, zoals gemeld in «Draghi to stay in
opaque G30 club despite watchdog’s warning»?1
Vraag 2
Kunt u toelichten wat de bedoeling is rond deze G30 groep? Wie zijn er
precies lid van deze club? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Neemt de Nederlandse Centrale Bank ook deel aan deze G30? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, waarom wel?
Vraag 5
Hoe wordt deze G30 gefinancierd?
Vraag 6
Deelt u de mening dat de geheimzinnigheid van deze club de geloofwaardigheid van de onafhankelijke ECB schaadt? Kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 7
Deelt u de mening dat transparantie absoluut noodzakelijk is voor de
legitimiteit en verantwoordelijkheid van publieke instellingen zoals de ECB?
Zo nee, waarom niet?
Vraag 8
Verbaast het u ook dat de voorzitter van het ECB zich inlaat met een club
waarin banken vertegenwoordigd zijn waarop de ECB juist moet toezien? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?
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https://www.reuters.com/article/us-ecb-ethics-banks/ecbs-draghi-to-stay-in-opaque-g30-clubdespite-watchdogs-warning-idUSKBN1HP1ZN

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Vragen

1

Vraag 9
Deelt u de mening van de Europese Ombudsman dat de innige band van
toezichterhouder en diegene op wie toezicht wordt gehouden door lidmaatschap bij dezelfde club niet verenigbaar is met onafhankelijkheid van de
instelling?2 Kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 10
Vindt u het ook problematisch dat de heer Draghi de aanbeveling van de
Europese Ombudsman om het lidmaatschap van deze club op te zeggen
naast zich neerlegt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u
ondernemen om de druk op Draghi op te voeren om zijn lidmaatschap op te
zeggen?
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https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/recommendation.faces/en/88592/html.bookmark
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