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IJsland zal betrekkingen niet
riskeren om Icesave-dispuut
Regering wil voldoen aan verplichtingen jegens Groot-Brittannië en Nederland

Jóhanna Sigurdardóttir
............................................................

D
e regering van IJsland wil
haar uiterste best blijven
doen om aan de verplich-
tingen van IJsland in het

Icesave-dispuut met Groot-Brit-
tannië en Nederland te voldoen.
Deze verplichtingen vloeien voort
uit internationale afspraken die
zijn gemaakt na de val van de IJs-
landse bank Landsbanki hf. Mijn
regering heeft beloofd deze afspra-
ken na te zullen komen. 

Het IJslandse parlement heeft
daarmee ingestemd en de belang-
rijkste politieke partijen van het
land zijn het er ook mee eens. IJs-
land zal Icesave de internationale
betrekkingen niet in gevaar laten
brengen.

De president van IJsland, Olafur
Ragnar Grimsson, heeft besloten
het hem door de Grondwet toege-
kende recht te gebruiken om de
beslissing van het parlement en de
overeenkomst tussen onze rege-
ring en de regeringen van Groot-
Brittannië en Nederland via een re-
ferendum aan het land voor te leg-
gen. Het referendum zal 6 maart
worden gehouden. 

Tijdens mijn gesprekken met
de premiers van Engeland, Neder-
land, Zweden, Noorwegen, Fin-
land en Denemarken hebben al-
len uiting gegeven aan hun volledi-
ge begrip voor de situatie.

Uit opiniepeilingen in IJsland,

na het besluit van de president,
blijkt dat er sprake is van een ster-
ke en wijdverbreide ontevreden-
heid over de afspraken die met En-
geland en Nederland zijn ge-
maakt. Deze afspraken houden in
dat de IJslandse belastingbetaler
opdraait voor minimale deposito-
garanties, te betalen aan de Britse
en Nederlandse autoriteiten.

Een grote meerderheid geeft de
voorkeur aan meer redelijke beta-
lingsvoorwaarden. Er zijn diverse
redenen voor de ontevredenheid
van het publiek. De internationale
bankactiviteiten van de IJslandse
banken stonden in geen verhou-
ding tot ons inwoneraantal van
300.000 mensen. 

Toen ze in oktober 2008 plotse-
ling ineenstortten, heeft dit geleid
tot verliezen ter grootte van zeven
maal het bruto binnenlands pro-
duct van het land. Hoewel de credi-
teuren van de banken de grootste
verliezen leden, bedroegen de fi-
nanciële verliezen van het land
twee maal de omvang van het bbp.
Net als in de meeste andere landen
heeft de financiële recessie in IJs-
land de overheidsfinanciën nog
meer onder druk gezet, hetgeen

heeft geleid tot aanzienlijk hogere
prijzen voor diensten en hogere
belastingen, zelfs als de kosten van
de failliete banken buiten be-
schouwing worden gelaten.

Het publiek is begrijpelijkerwijs
verontwaardigd dat de geprivati-
seerde banken zomaar internatio-
nale financiële activiteiten met
hoge risico’s mochten ontplooien,
zonder dat de toezichthouders in
IJsland, Engeland en Nederland
hun inwoners tegen zulke ernstige
risico’s beschermden. 

De Europese wetgeving over de-
positogaranties schiet, zoals is op-
gemerkt, tekort, omdat zij geen re-
kening houdt met de mogelijk-
heid van een systeemcrisis. Ten-
slotte is het land ontevreden over
de draconische maatregelen van
de Britse regering, die een toch al
beroerde situatie nog verder heb-
ben doen verslechteren.

Ondanks al deze legitieme zor-
gen beseffen de IJslanders uiter-
aard het belang van het nakomen
van de internationale verplichtin-
gen van de staat. Mijn regering is
vastbesloten de economische we-
deropbouw voort te zetten, zoals
die is uiteengezet in het met het
Internationale Monetaire Fonds
en bevriende Europese landen
opgestelde economische pro-
gramma. De afgelopen maanden
is aanzienlijke vooruitgang ge-
boekt, inclusief de nieuwe start
van de IJslandse handelsbanken
in samenwerking met de credi-

teuren. De banken zijn nu volle-
dig gefinancierd om in de behoef-
ten van de binnenlandse markt te
kunnen voorzien.

De voorbereidingen voor de on-
derhandelingen over toetreding
van IJsland tot de Europese Unie,
waarvan we hopen dat die later dit
jaar zullen beginnen, worden
voortgezet. Het Icesave-dispuut
mag onze samenwerking op de
langere termijn met het IMF of het
toetredingsproces tot de EU niet
frustreren.

Positieve internationale samen-
werking is essentieel voor een klei-
ne eilandstaat in de noordelijke
Atlantische Oceaan. Vrijhandel en
openheid naar de buurlanden zijn
altijd in het voordeel van IJsland
gebleken. Gelukkig staan de IJs-
landse politici in nauw contact
met de politieke leiders en andere
beleidsmakers van diverse Euro-
pese landen. 

Mijn regering is zich bewust van
het wijdverbreide begrip voor onze
situatie. Hopelijk zal dit bijdragen
aan een gunstige oplossing van het
Icesave-dispuut, terwijl het tegelij-
kertijd kan dienen als een behulp-
zame herinnering aan de nood-
zaak van het verzekeren van de ge-
zondheid en soliditeit van het in-
ternationale financiële systeem in
de jaren die voor ons liggen.
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De regels voor
depositogaranties
houden geen rekening
met de mogelijkheid
van een systeemcrisis
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