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Geachte heer Dijsselbloem,

De Stichting onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft kennisgenomen van het rapport van de

Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal en van uw standpunt met betrekking tot het at dan niet

entameren van een procedure door uw ministerie tegen SNS Reaal'

Uit het rapport blijkt ons inziens overtuigend de visie dat het toezicht van DNB op de gang van zaken

bij SNS Reaal onvoldoende is geweest. Uit het rapport volgt naar wij menen echter evenzeer dat SNS

Reaal zélf primair de oorzaak is van haar bijna-ondergang. De evaluatiecommissie constateert dit

zelfs expliciet. Uiteindelijk heeft het falen van de relevante organen binnen SNS Reaal geleid tot de

noodzakelijke nationalisatie door uw ministerie'

In dit verband wil ik graag naar voren brengen dat SOBI indertijd bij de Raad van State als enige,

namens aandeelhouders, heeft bepleit dat nationalisatie van SNS Reaal noodzakelijk was.

Uw standpunt dat uw ministerie weinig heil ziet in een procedure tegen SNS Reaal kunnen wij

begrijpen omdat zo,n procedure zich mede zou kunnen gaan uitstrekken tot een procedure tegen

twee door de Staat voorgedragen leden van de Raad van Commissarissen onder wie de huidige

president-d i recte u r va n staatsdee t nem i ng Luchthave n Schi phol'

SOBI is echter van mening dat het falen van met name de vanwege hun financiële expertise

aangetrokken commissarissen Nijhuis en Wijngaarden zó duidelijk uit het rapport van de

evaluatiecommissie blijkt dat wij u desondanks verzoeken het daarheen te leiden dat Nijhuis en

Wijngaarden op korte termijn vervangen worden. Hiermee zou naar onze mening een positief signaal

aan de Nederlandse financiële wereld worden afgeven. Ter onderbouwing van ons verzoek stuur ik

als bijlage een compact rapport van SOBI mee.
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