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Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Minister van Financiën over Target2 
(ingezonden 30 december 2016). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel «Europe’s secret bailout» van 
Hans-Werner Sinn?1 

Vraag 2
Hoe groot is de Target2-positie van De Nederlandsche Bank (DNB) op dit 
moment en kunt u aangeven hoe die per land is opgebouwd per tegenpartij 
(ofwel, hoeveel heeft DNB nog tegoed van de Banca d’Italia, hoeveel staat 
DNB in het krijt bij de Bundesbank, etc)? 

Vraag 3
Wat is volgens u de oorzaak van de recent weer zeer sterke stijging in de 
Target2-saldi binnen het stelsel van centrale banken in de eurozone? 

Vraag 4
Wat gebeurt er met de Target2-schuld als een land de eurozone verlaat en de 
eigen centrale bank van dat land niet herkapitaliseert om de Target2-schuld 
bij andere landen af te betalen? 

Vraag 5
Hoe groot is de exposure van de private sector (huishoudens, bedrijven, 
banken) ten opzichte van de private sector in de vijf landen met de meest 
negatieve Target2-balansen? 

Vraag 6
Herinnert u zich dat de regering in 2012 meldde «Om de huidige risico’s die 
voortvloeien uit het Target2- systeem te mitigeren is het dus noodzakelijk dat 
deze Europese maatregelen voortvarend blijven worden opgepakt.»?2 

Vraag 7
Kunt u aangeven hoe elk van deze maatregelen is opgepakt en uitgevoerd? 

1 https://www.project-syndicate.org/commentary/risky-eurozone-debt-buybacks-by-hans-werner-
sinn-2016-11

2 Kamerstuk 21 501-07, nr. 905
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Vraag 8
Is het risico dat voortvloeit uit het Target2-systeem sindsdien in zijn totaliteit 
afgenomen of toegenomen? 

Vraag 9
Op welke wijze kunnen de publieke risico’s van de Target2-schulden 
verminderd worden door DNB en door de Nederlandse regering? 

Vraag 10
Wat is het maximale risico dat de Nederlandse staat loopt door de enorme 
Target2-balans van DNB? 

Vraag 11
Kunt u deze vragen een voor een en binnen de reguliere termijn beantwoor-
den?
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