
Arend Lammertink <lamare@gmail.com>

**spoed** Waarom er voor de goedkeuring van het ESM verdrag
een twee derde meerderheid van uw kamer vereist is.

Arend Lammertink <lamare@gmail.com> Tue, May 22, 2012 at 9:55 AM
To: De voorzitter van Tweede Kamer der Staten Generaal <voorzitter@tweedekamer.nl>

Geachte Voorzitter,

Vandaag debatteert uw kamer over de eventuele goedkeuring van het ESM verdrag[1] door ons
land. Ik wijs u er bij deze op dat dit verdrag op een aantal punten in strijd is met de grondwet en
daarom slechts met een twee derde meerderheid van stemmen kan worden aangenomen.

Ik wijs u in deze op de volgende (delen van) artikelen uit het ESM:

-:-
ARTIKEL 8
Maatschappelijk kapitaal

4. De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe hun
bijdrage tot het maatschappelijk kapitaal te leveren overeenkomstig hun in bijlage I
vermelde bijdrage-sleutel. Zij geven tijdig gevolg aan alle opvragingen van kapitaal
overeenkomstig de in dit Verdrag vastgelegde voorwaarden.

ARTIKEL 10
Wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal

1. De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het
maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM.
Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II
dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de
depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale
procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11
en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ARTIKEL 32
Rechtspositie, voorrechten en immuniteiten

1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het
grondgebied van elk ESM-lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in
dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten
en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa
bezit.

2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige
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handelingsbevoegdheid om:

a) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;
b) overeenkomsten te sluiten;
c) in rechte op te treden; en
d) elke overeenkomst en/of alle protocollen betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn
om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend
en dat daaraan gevolg wordt gegeven.
-:-

Hieruit blijkt dat het ESM een nieuw op te richten rechtspersoon is, waaraan een aantal
bevoegdheden inzake het opstellen van de begroting worden overgedragen. De grondwet
bepaalt echter het volgende:

-:-
Artikel 105

    1.De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet
vastgesteld.

    2.Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of vanwege de
Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde tijdstip.

    3.De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de
Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door de
Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd.

    4.De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk.
-:-

Wanneer (een gedeelte) van de begroting en uitgaven van het Rijk niet bij wet wordt
vastgesteld, maar overgedragen wordt aan de rechtspersoon "ESM", die geen onderdeel uit
maakt van het Rijk, dan is dat in strijd met artikel 105 lid 1 van de grondwet. En dat betekent
dat artikel 91 lid 3 en artikel 92 van de grondwet bij dit verdrag van toepassing zijn:

-:-
Artikel 91

    3.Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig
afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee
derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 92

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of
krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en
rechtspraak worden opgedragen.
-:-
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Ik wijs u er verder up dat indien uw kamer het ESM verdrag zou goedkeuren zonder de
grondwettelijk vereiste twee-derde meerderheid, u en/of de leden van de regering zich schuldig
zouden maken aan het misdrijf omschreven in artikel 94 van het wetboek van strafrecht:

-:-
Artikel 94 | Sr, Boek 2, Titel 1
De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde
van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de
vijfde categorie.
-:-

Ik verzoek u dit bericht met spoed door te sturen aan alle leden van de Tweede Kamer der
Staten Generaal en mij hiervan per e-mail een bevestiging te doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Arend Lammertink,
Schoolstraat 107,
7471 WV Goor.
GSM: +316 5425 6426

[1] http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf
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