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Edelachtbaar college,
Het aantal beroepen in deze zaak bedraagt ongeveer 700. De Afdeling heeft het dossier
grondig bestudeerd. Op 25 februari 2013 wordt uitspraak gedaan.
Het gaat om de vraag of de Minister van Financien op 1 februari 2013 in redelijkheid tot het
onteigeningsbesluit heeft kunnen komen, of er alternatieve oplossingen waren en zijn en of
compensatie kan en moet worden geboden.
Ook gaat het om de vraag of met de onteigening de rechten van belanghebbenden afgenomen
kunnen worden om nader onderzoek te doen naar de gang van zaken bij SNS Reaal vanaf de
beursgang in 2006 tot heden en juridische acties te starten tegen personen die verantwoording
moeten afleggen over gebeurtenissen en over transacties.
Ik zal mij in de spreektijd kunnen beperken tot het wijzen op een oplossing die er was en ook
nog steeds is om te komen tot de met het onteigeningsbesluit door de Minister van Financien
beoogde stabiliteit in de financiele sector en om te komen tot compensatie van schade die de
belanghebbenden zoals de aandeelhouders en andere effectenbezitters lijden bij het uitblijven
van een passende actie volgend op het onteigeningsbesluit zoals genomen op 1 februari 2013.
In 2011, 2012 en 2013 werd door de werkgroep van het Ministerie van Financien gewerkt aan
een oplossing van de ernstige situatie bij SNS Reaal, totdat op 24 januari 2013 bleek dat deze
oplossing stuitte op bezwaren van de Europese Commissie.
Er was en er is nog steeds een andere oplossing, die bij het Ministerie van Financien bekend
geweest is vanaf het begin van het jaar 2011. Deze oplossing zal naar de overtuiging van de
partijen die het initiatief ertoe hebben genomen zeker kunnen rekenen op de goedkeuring van
de Europese Commissie en op goedkeuring van de parlementen van de thans 27 EU-landen.
Het initiatief draagt de naam The Breeding Swan – EUROPOLIS – TCS Fund, is neergelegd
in een aantal documenten en werd bij de Minister van Financien ter behandeling aangeboden
nadat de Minister President via een brief van de Rijksvoorlichtingsdienst op het initiatief had
gereageerd in januari 2011.
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Aangezien het initiatief uitgebreid aan de orde is geweest op de zitting van 11 januari 2013 bij
de Rechtbank Den Haag, gebruik ik vandaag dezelfde pleitnotitie, omdat de inhoud ervan nog
steeds geldig is en door het onteigeningsbesluit op 1 februari 2013 nog meer aan kracht heeft
gewonnen.
De 600 miljoen biljetten van 500 euro die in omloop zijn kunnen door een EU-besluit worden
geconverteerd in participatiecertificaten van het TCS Fund, zodat een krachtig fonds ontstaat
van 300 miljard euro met een slagkracht van 3000 miljard euro.
De Minister van Financien is als voorzitter van de Eurogroep in de gelegenheid de aanzet tot
de implementatie van het plan te geven.
Vanuit de Tweede Kamer is er op 28 januari 2013 reeds een aansporing naar de Minister van
Financien uitgegaan om de kwestie van de 500 eurobiljetten op te pakken. Zie de stukken in
het dossier daarover.
Het private initiatief wordt zoals in de Verklaring van 29 september 2012 is beschreven om
niet overgedragen aan de Staat der Nederlanden.
De initiatiefnemers houden zich beschikbaar om de stukken voor die overdracht te tekenen,
zodat de implementatie snel kan volgen als juiste vervolgactie op het onteigeningsbesluit en
de compensatie voor partijen die vandaag hier hun pleidooien houden ook snel kan volgen.
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Met een goed gevoel voor timing heeft Mario Draghi op 10 januari 2013, in aansluiting op het
persbericht van 8 november 2012 van de ECB, aangekondigd dat de eurobankbiljetten worden
vervangen door eurobiljetten die veiliger zullen zijn en een hologram van de mythische figuur
Europa uit de Griekse mythologie bevatten alsook een portret watermerk van Europa.
In de media werd alvast het vijfeurobiljet gepresenteerd met het smaragdgroene cijfer 5 in de
linkerhoek onder. Vanaf 2 mei 2013 wordt het nieuwe vijfeurobiljet in het gehele eurogebied
als betaalmiddel in omloop gebracht.
Voor de 27 EU-parlementen en de volksvertegenwoordigers van de 500 miljoen Europeanen
wordt het nu van belang de geldstromen van de euro extra onder de loupe te nemen op basis
van informatie, die aan hen wordt verstrekt door hun Ministers van Financien.
Zo moet het duidelijk worden dat er sinds de invoering van de eurobiljetten in het jaar 2002
een enorme groei geweest is wat betreft de eurobiljetten van 500 euro van aanvankelijk een
bedrag van 35 miljard euro in 2002 tot een enorm bedrag van 300 miljard euro in 2013 dat
gevormd wordt door 600 miljoen vijfhonderdeurobiljetten.
De ECB benadrukte de afgelopen jaren steeds dat het aan de politiek wordt overgelaten de
debatten te voeren over het gebruik van de eurobiljetten van 500 euro en de vraag te stellen
over het gebruik van deze biljetten. Wat gebeurt er eigenlijk in de praktijk met dit speciale
betaalmiddel ? Wanneer worden ze in envelopjes aangereikt ? Wanneer gaan ze in koffers ?
We kennen inmiddels wel de diverse voorbeelden, zoals de Grieken die een enveloppe met
een of meer eurobiljetten van 500 euro moeten aanreiken om te kunnen rekenen op goede
verzorging en behandeling door artsen en specialisten in ziekenhuizen.
De huidige financiele crisis is in feite een morele crisis die overwonnen moet gaan worden
door een groot aantal maatregelen waarbij de volksvertegenwoordigers in de 27 nationale
parlementen van de EU namens de 500 miljoen Europeanen hun werk moeten doen.
De Tweede Kamer heeft zich op 20 december 2012 unaniem achter de motie geschaard die
door het kamerlid Linda Voortman van Groen Links werd ingediend om zeker te stellen dat
door de overheid op actieve wijze informatie wordt openbaar gemaakt zodat procedures op
basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur in veel gevallen niet nodig zijn en niet hoeven
leiden tot oeverloze en langdurige disputen over wat wel of niet openbaar kan en moet zijn.

Ik heb de Rechtbank in deze procedure al toegezonden de brief d.d. 2 december 2010 aan
Minister President Mark Rutte waarbij als bijlage is gevoegd de brief d.d. 1 december 2010
aan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven inzake procedurenummer AWB 10/649.
In die procedure ging het voornamelijk om het openbaar maken van informatie die licht kan
brengen in de zaak van de catastrofaal verlopen overmeestering door het bankentrio van RBS,
Fortis en Santander (RFS Holding B.V.) in 2007 op basis van de op 17 september 2007 door
Minister van Financien Wouter Bos afgegeven Verklaringen van geen bezwaar ( vvgb’s ) van
het destijds nog beursgenoteerde ABNAMRO, over de ‘clubdeal’ van 10 miljard euro vanuit
Luxemburg en over de transacties op vrijdag 3 oktober 2008 waarbij het terug veroveren van
gedeelten van ABNAMRO heeft plaatsgevonden voor een bedrag dat inmiddels is opgelopen
tot meer dan 30 miljard euro.
In de notulen van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van ABNAMRO zoals
die op 1 november 2007 gehouden werd staat dat namens TCS The Children’s Sustainability
Fund door mij gevraagd is naar de details van de ‘clubdeal’ van 10 miljard euro, waarbij een
vijftal banken betrokken is waaronder ING en Rabobank. Het antwoord op deze vraag werd
nooit gegeven ook niet tijdens de parlementaire enquete die gehouden is over ABNAMRO.
Recent is door de huidige Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem toegegeven, dat het
bedrag van ruim 30 miljard euro op het spel staat en moeilijk terug te verdienen is. Er moet
rekening worden gehouden met een afboeking van 20 miljard euro ten laste van uiteindelijk
de belastingbetaler, als er niet iets bijzonders gebeurt.
Gelukkig staat er in het regeerakkoord van het kabinet van VVD en PvdA dat gekeken zal
worden naar andere opties en scenario’s voor ABNAMRO dan een beursgang. Die zou nu
geen soelaas kunnen bieden, omdat de waarde van de onderneming geschat wordt op een
bedrag dat thans zweeft rondom de 10 miljard euro.
KORT GEDING
Ik heb aan de Rechtbank het dossier met pleitnotities en het vonnis van de civiele rechter
gezonden inzake het kort geding dat op 29 mei 2012 diende waarbij als eisende partijen
optraden Geert Wilders en Louis Bontes als burgers namens alle andere burgers met als
advocaat Mr. Bram Moszkowicz.
Uit het vonnis van de voorzieningenrechter blijkt, dat met alle in de pleitnotitie genoemde
argumenten en verwijzingen naar jurisprudentie en nationale en internationale wetgeving,
ondanks de betekenis en impact daarvan niets gedaan kan worden, omdat geen bemoeienis
mogelijk is zolang het besluitvormingsproces in de Staten Generaal betreffende wetgeving
over het ESM niet is afgerond.

Bij die besluitvorming over het ESM in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer zou door
Minister van Financien Jan Kees de Jager de informatie over het TCS Fund zoals die werd
beschreven in de drie notariele depotaktes en aan het Ministerie van Financien afgegeven
werd ter behandeling ( nadat Minister President Mark Rutte dat door de Rijksvoorlichtingsdienst in de brief van 5 januari 2011 had laten mededelen ) aan de Commissie Financien
aangereikt moeten zijn, zo nodig vertrouwelijk, ten behoeve van het debat over het ESM.
Om te weten te komen hoe door het Ministerie van Financien in de jaren 2011 en 2012 is
omgegaan met de in de notariele depotaktes aangereikte informatie over het TCS Fund en
EUROPOLIS en The Breeding Swan, werd door mij het WOB-verzoek ingediend waarop
namens de Minister van Financien een besluit genomen werd, waartegen bezwaar gemaakt
werd.
Tegen de op 28 augustus 2012 genomen beslissing op bezwaar is beroep ingesteld, omdat
daarmee geen genoegen genomen kon worden.
Inmiddels is, na het instellen van beroep, informatie beschikbaar gekomen waaruit wordt
opgemaakt dat er wel een of meerdere documenten zijn, zoals die met het WOB-verzoek
werden opgevraagd.
Het beroep is daarom gegrond.
Er is tevens bezwaar gemaakt tegen de beslissing op bezwaar, omdat daaruit niet opgemaakt
kan worden dat het gaat om de ( inhoud van de ) notariele depotaktes. Deze depotaktes zijn
beschikbaar voor de Rechtbank, opdat zij op de juiste wijze genoemd kunnen worden in de
uitspraak die gedaan zal worden.
Waarom is de huidige procedure inzake de ingediende WOB-verzoeken eigenlijk nog steeds
belangrijk ?
Er wordt nu in de media openlijk gespeculeerd over de benoeming van Jeroen Dijsselbloem
tot voorzitter van de Eurogroep op 21 januari 2013. In de Tweede Kamer vraagt men zich af
of die benoeming in het voordeel zal zijn van Nederland. PVV en SP hebben aangekondigd
een debat met de Minister President en de Minister van Financien aan te vragen. Het zal nu
van groot belang zijn, dat de Tweede Kamer op de juiste wijze wordt ingelicht over hetgeen
beschreven is in de notariele depotaktes over het TCS Fund, dat immers gevormd wordt met
de 600 miljoen biljetten van 500 euro met een waarde van 300 miljard euro, die zorgen voor
een slagkracht van 3000 miljard euro, die nodig is om de eurocrisis te bezweren.
Als 3000 miljard euro uitgeleend gaat worden in het kader van de herfinancieringsbehoefte
van landen zoals Griekenland, Italie, Spanje, Portugal en Ierland in de komende jaren, dan
wordt de opbrengst van het lange leningenpakket bij een rente van 4% jaarlijks maar liefst
120 miljard euro, dat besteed kan gaan worden op de wijze zoals beschreven in de notariele
depotaktes.

Nederland zal bij het project een coordinerende hoofdrol krijgen omdat het private project
wordt overgedragen aan de Staat der Nederlanden en EUROPOLIS als beursgenoteerde
moedermaatschappij ( met dochters zoals ABNAMRO, ASR, KPN, EURECA , Schiphol,
FAMILIA MAXIMA en andere ) in Nederland gevestigd is, waarbij de directie gevoerd
wordt door de EIB ( Europese Investerings Bank ), de bank van de 27 EU-lidstaten.
De Tweede Kamer zal op basis van de aan haar beschikbaar gestelde informatie over het
project een oordeel moeten kunnen vormen. Als Jeroen Dijsselbloem straks zowel onze
Minister van Financien is alsook de voorzitter van de Eurogroep, zal hij zorgen voor de
benodigde informatie.
Op 21 december 2012 vond in Zeewolde de buitengewone algemene vergadering plaats
waarin de aandeelhouders van Spyker N.V. besloten tot een statutenwijziging waardoor
nieuwe ontwikkelingen bij deze beursgenoteerde onderneming mogelijk zijn.
Op 19 februari 2013 zal Spyker N.V. mede namens SAAB in een hoorzitting toelichten
waarom bij de Amerikaanse rechtbank een claim van 3 miljard dollar bij GM ( General
Motors ) is ingediend.
In de notulen van de diverse vergaderingen van aandeelhouders van Spyker N.V. werd
aangegeven namens The Breeding Swan – EUROPOLIS – TCS Fund dat bij Minister
President Mark Rutte in december 2010 voorstellen zijn neergelegd, die vervolgens in
behandeling zijn gekomen bij het Ministerie van Financien.
Uit de notariele depotaktes blijkt op welke wijze Spyker N.V. ( The Breeding Swan )
betrokken zal zijn bij de implemenatie van het project na de politieke besluitvorming.
De uitspraak van het Constitutioneel Hof in Karlsruhe op 12 september 2012 geeft aan
waarom de nationale parlementen van de 27 EU-landen betrokken moeten worden bij
besluitvorming over het ESM en over het financieel steun verlenen aan zwakke landen.
Er is een grens bereikt wat betreft het met publieke middelen ten laste van de burger en
belastingbetaler redden van zwakke landen en zwakke banken.
Die grens is juridisch en politiek duidelijk : maximaal 500 miljard euro mag door politici
vanuit het ESM op het spel ten laste van burgers en belastingbetalers worden gezet.
Er moet daarom gezocht worden naar privaat geld waarmee de eurocrisis bezworen kan
worden. En daarom moet het Nederlandse parlement en alle andere parlementen alsnog
ingelicht worden over The Breeding Swan – EUROPOLIS – TCS Fund en wel door de
Minister van Financien en door de voorzitter van de Eurogroep : Jeroen Dijsselbloem.
In de zaal zitten 500 miljoen Europeanen die vol verwachting uitkijken naar een betere
toekomst in Europa met een democratische rechtsstaat die niet op het spel gezet wordt.
De bankiers hebben in Nederland deze week een collectieve eed afgelegd. Dat is mooi.
Verdere informatie op www.30miljard.nl bij LAATSTE NIEUWSBERICHTEN

Vanaf 2 mei 2013 komt het nieuwe vijfeurobiljet in omloop.

