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Geachte heer/mevrouw,
Helaas ben ik 1 februari jl. genoodzaakt geweest om in het belang van de stabiliteit van het financiële stelsel te besluiten tot onteigening van bepaalde effecten en
vermogensbestanddelen van SNS REAAL en SNS Bank.1 Op 25 februari 2013 heeft
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan op de
beroepen die waren ingesteld tegen dit besluit. De Afdeling heeft geoordeeld dat ik
mij op het standpunt mocht stellen dat de stabiliteit van het financiële stelsel
ernstig en onmiddellijk in gevaar was, en dat ik daarom bevoegd was de in het
besluit genoemde effecten en vermogensbestanddelen van SNS Bank en SNS
REAAL te onteigenen, met uitzondering van alle verplichtingen en aansprakelijkheden van SNS REAAL en SNS Bank zoals vermeld in artikel 1, tweede lid, onder b,
van het besluit. Door de uitspraak van de Afdeling is de onteigening onherroepelijk
geworden.
Op grond van de artikelen 6:8, eerste lid, en 6:10, tweede lid, van de Wet op het
financieel toezicht heeft een onteigende recht op schadeloosstelling en ben ik
gehouden een aanbod tot schadeloosstelling te doen. Bij de schadeloosstelling
geldt dat de werkelijke waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen wordt vergoed, waarbij wordt uitgegaan van het toekomstperspectief van
SNS Bank en SNS REAAL indien niet tot onteigening zou zijn overgegaan. Het aanbod tot schadeloosstelling heb ik heden bekendgemaakt door publicatie van een
persbericht en deze brief op de website van het ministerie van Financiën. Deze
brief is tevens in afschrift gestuurd aan de mij bekende (vertegenwoordigers van)
personen die zijn onteigend.
Het voornaamste probleem bij de SNS REAAL groep is de zwaar verliesgevende
vastgoedportefeuille van Property Finance. Door de grote financiële en operationele
verwevenheden binnen de groep, zoals de financiering van Property Finance door
SNS Bank en de garantstelling van SNS REAAL voor de schulden van SNS Bank,
zouden de verliezen op de vastgoedportefeuille van Property Finance tot het
faillissement of de liquidatie van SNS REAAL en SNS Bank hebben geleid. Gelet op
Stcrt. 2013, 3018.
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onder andere het gegeven dat SNS Bank op 1 februari 2013 niet beschikte over
een aanvaardbare oplossing voor het door de Nederlandsche Bank (DNB) geconstateerde kapitaaltekort en de gevolgen die DNB had aangekondigd daaraan te
zullen verbinden, en gelet op het feit dat er geen alternatieven waren, ben ik van
oordeel dat zonder onteigening SNS REAAL en SNS Bank failliet of in liquidatie
zouden zijn gegaan.
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Om de werkelijke schade voor de onteigende partijen te bepalen, moet worden
beoordeeld welke uitkering zij in een dergelijk faillissements- of liquidatiescenario
zouden hebben ontvangen. In dit scenario zou de zgn. "faillissementsladder"
worden gehanteerd. Deze faillissementsladder bepaalt de volgorde waarin crediteuren verhaal hebben op een failliete boedel. In een faillissementsscenario zou
het liquidatiesaldo onvoldoende zijn om alle concurrente schuldeisers te voldoen,
en zou er niets overblijven voor de achtergestelde schuldeisers, laat staan voor de
aandeelhouders.
Gelet op het voorgaande bedraagt mijn aanbod tot schadeloosstelling voor de in
het besluit genoemde effecten en vermogensbestanddelen:
• C 0,- per door SNS REAAL geplaatst aandeel en door SNS Bank geplaatst
aandeel dat wordt gehouden door een ander dan SNS REAAL of haar
groepsmaatschappijen (artikel 1, eerste lid, onder a tot en met d, van het
besluit);
• C 0,- per Stichting Beheer SNS REAAL Core Tier 1 capita] security (artikel
1, eerste lid, onder e, van het besluit);
•
C 0,- per door SNS REAAL of SNS Bank uitgegeven achtergestelde obligatie
(artikel 1, eerste lid, onder f tot en met i, van het besluit);
• C 0,- per door SNS REAAL of SNS Bank aangegane lening die ten gevolge
van de onteigening is overgegaan op de Stichting Afwikkeling Onderhandse
Schulden SNS REAAL (artikel 1, tweede lid, aanhef, onder a en slot, van
het besluit).
Ik zal zo spoedig mogelijk de ondernemingskamer van het Gerechtshof te
Amsterdam verzoeken de schadeloosstelling overeenkomstig mijn aanbod vast te
stellen. Een afschrift van het daartoe strekkende verzoekschrift zal op de website
van het ministerie van Financiën worden geplaatst. Rechthebbenden die zich niet
in het aanbod tot schadeloosstelling kunnen vinden, kunnen hiertegen bij de
ondernemingskamer verweer voeren.
Hoogachtend,
de minister van Financiën,

tb
J.R.V A. Dij selbloem
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