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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2758
Vragen van het lid Harbers (VVD) aan de Minister van Financiën over het
bericht dat de Portugese overheid de Banco Espírito Santo (BES) redt
(ingezonden 7 augustus 2014).
Antwoord van Minister Dijsselbloem (Financiën) (ontvangen 15 augustus
2014)
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Senior obligaties veilig bij redding BES»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Is de steun aan de Banco Espírito Santo door de Europese Commissie
getoetst op de geldende staatssteunregels?
Antwoord 2
Ja, zie het antwoord op de vragen 3 en 4 van lid van Hijum.
Vraag 3
Zo ja, is in deze toets ook meegenomen dat de Europese Commissie
vooruitlopend op de inwerkingtreding van de BRRD-richtlijn (Bank Recovery
and Resolution Directive) de onderdelen van deze richtlijn, waaronder een
vereiste bail-in, reeds heeft verwerkt in de staatssteuntoets?
Antwoord 3
Nee. De vereiste bail-in regels uit de BRRD treden pas uiterlijk 1 januari 2016
in werking. Zoals in het antwoord op vraag 3 en 4 van lid van Hijum is
aangegeven heeft de Commissie op 4 augustus jl. geoordeeld dat de resolutie
van BES in lijn is met de Europese staatssteunregels zoals die momenteel
van toepassing zijn (zie eerdere verwijzing naar de verklaring van de
Commissie).
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Vraag 4
Waarom lijkt er bij de steun aan de Banco Espírito Santo geen sprake van een
diepe bail-in, inclusief junior debt houders?
Antwoord 4
Zoals in het antwoord op de vragen 3 en 4 van lid van Huijm staat beschreven heeft de Portugese Centrale Bank aangegeven dat de verliezen die
voortvloeien uit de afwikkeling van BES voor rekening zullen komen van de
aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders van BES. Doordat
verliezen op de slechte activa neerslaan bij de aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders vindt er bail-in plaats van private crediteuren confom
de staatssteunregels.
Vraag 5
Kunt u, onder verwijzing naar het verslag van de Eurogroep en ECOFIN-Raad
van 19 en 20 juni 20142 waarin u schrijft: «Indien een bank onverhoopt niet in
staat is om het kapitaaltekort op eigen kracht op te lossen kunnen pas
publieke middelen worden ingezet nadat bail-in volgens staatssteunregels
heeft plaatsgevonden», aangeven hoe u beoordeelt of en hoe met de steun
aan Banco Espírito Santo aan deze afspraken is voldaan?
Antwoord 5
Zoals gesteld in het antwoord op vraag 3, heeft de Europese Commissie
geconcludeerd dat de resolutie van BES in lijn is met de Europese staatssteunregels, met inbegrip van de afspraken over bail-in hierbinnen. Zie tevens
het antwoord op de vragen 3 en 4 van lid van Hijum.
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden
Van Hijum (CDA), ingezonden 4 augustus 2014 (vraagnummer 2014Z13845)
en Nijboer (PvdA), ingezonden 5 augustus 2014 (vraagnummer 2014Z13863).
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