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Conform afspraak informeren wij u met enige regelmaat over de vordering op Landsbanki; hierbij de
laatste stand van zaken.
Uitspraak Hoge Raad op Ijsland
Op dinsdag 20 september dienden twee Nederlandse testzaken (gemeente Alphen aan den Rijn en
Dordrecht) bij de Ijslandse Hoge Raad. Een delegatie van de samenwerkende gedupeerde overheden
heeft de zitting bijgewoond. Als de Hoge Raad de uitspraak van de districtsrechtbank bevestigt (te
weten: de betrokken overheden zijn prioritaire schuldeisers) zal er mogelijk nog dit jaar een eerste
uitkering komen. De uitspraak wordt niet binnen de eerste ijslandse termijn van 4 weken (=18
oktober) verwacht.
Financiële afwikkeling
Afgesproken is dat in het geval van uitkering alle overmakingen –in verschillende valuta- bij één
nieuwe gezamenlijke rekening bij de provincie binnenkomen. De provincie legt nog een voorstel (o.a.
met betrekking tot de hiervoor te kiezen bank, en de onderlinge verhouding van de naar elke
gedupeerde overheid over te maken uitkering) voor aan alle betrokken overheden.
De vordering van de zestien overheden gezamenlijk bedraagt € 166,3 miljoen. De verwachtingen ten
aanzien van de totaal terug te ontvangen bedragen zijn positiever dan in de eerste helft van het jaar.
Het is op dit moment echter niet mogelijk om dat in een concreet percentage aan te geven.
Aansprakelijkstelling Rijk
De gezamenlijke overheden hebben ingezet op een maximaal resultaat uit de Ijslandse procedures; er
wordt vooralsnog geen gezamenlijke energie gestoken in de mogelijkheid om het Rijk aansprakelijk te
stellen op grond van het onrechtmatige vernietigingsbesluit. De verjaringstermijn hiervoor loopt tot
april 2014.
Indien de uitspraak en de financiële uitwerking hiertoe nog aanleiding geven kunnen wij dit alsnog
tijdig in het overleg van de gezamenlijk overheden aan de orde stellen.
Informatie
De map met actuele informatie (besprekingsverslagen, terugkoppeling door advocaat na de zitting
etc.) is op verzoek in te zien.
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