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

495
Vragen van de leden Van der Linde en Koerhuis (VVD) aan de Ministers van
Binnenlandse Zaken en Klimaat en van Financiën over het artikel
«Krotbeleggen: «triest» spel van een beursfonds drijft gemeentes tot
wanhoop» (ingezonden 24 september 2020).
Mededeling van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) (ontvangen 23 oktober 2020).
Vraag 1
Kent u het bericht «Krotbeleggen: «triest» spel van een beursfonds drijft
gemeentes tot wanhoop»?1
Vraag 2
Kunt u reageren op de beschreven praktijk? Hebt u hierover contact met de
betrokken gemeenten of met de VNG?
Vraag 3
Deelt u de mening dat het bewust laten verkrotten van monumenten omwille
van grondposities niets meer of minder is dan parasiteren op de samenleving? Deelt u het moreel appèl dat de Wassenaarse VVD heeft gedaan?
Vraag 4
Is het mogelijk vennootschappen van de beurs te weren als hun activiteiten
rechtstreeks ingaan tegen elk maatschappelijk belang? Zo ja, geldt dat alleen
voor nieuwe noteringen of ook voor vennootschappen waarvan de aandelen
reeds genoteerd zijn? Is de bestaande wet- en regelgeving hiervoor toereikend, welke middelen staan ter beschikking en wie moet die inroepen? Welke
rol heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hierin?
Vraag 5
Bent u bereid vervolgstappen te ondernemen om deze activiteiten te
bestrijden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
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Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de aan mij en de Minister van Financiën gestelde
vragen van de leden van der Linde en Koerhuis (VVD) over het artikel
«Krotbeleggen:»triest» spel van een beursfonds drijft gemeentes tot
wanhoop» in het Financieel Dagblad (ingezonden 24 september 2020) met
kenmerk 2020Z17085, niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden
beantwoord.
Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig vanwege de
betrokkenheid van meerdere Ministeries. Uw Kamer ontvangt de antwoorden
zo spoedig mogelijk.
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