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Betreft: Wob-verzoek noodplan ‘Gulden terug!’

Geachte minister Dijsselbloem,

"Nederland had in 2012 wel degelijk het plan klaar liggen om de gulden weer in te voeren als de 
eurocrisis volledig uit de hand was gelopen. Dat zegt Minister Dijsselbloem in zijn wekelijkse 
gesprek met de RTL Z", aldus RTLZ hedenmiddag, 18 november 2014. "Daar hoeven we niet 
geheimzinnig over te doen", horen we u vervolgens zeggen tegen Frits Wester.

Daarmee erkent u dus dat een terugkeer naar de gulden economisch en financieel niet alleen 
mogelijk zou zijn, maar ook een reële optie is in geval van nood. En dat de Nederlandse overheid 
zich niet helemáál blindstaart op dat onzalige en volkomen mislukte Euro-project. Tenminste, als 
het waar is, van dat plan. Komt derhalve dat bloedsimpele Wobje, in het kader van transparant en 
deugdelijk bestuur, en natuurlijk de prudente omgang met belastingeuro’s danwel -guldens.

Het Wob-verzoek concreet
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vraagt GeenStijl om kopie van alle 
documenten bij en onder u die betrekking hebben op het plan om terug te keren naar de gulden, dat 
de Nederlandse regering volgens MinFin Dijsselbloem heeft liggen. En met 'alle documenten' 
bedoelen we precies dat: ALLE documenten. Dus ook alle omliggende documenten, opzetjes, 
blauwdrukken, eerste versies, correspondentie, memo's, overleg enfin & kortom: alle (ALLE) 
documenten, analoog én digitaal, die betrekking hebben op het plan om de gulden weer in te kunnen
voeren. Want dat willen we graag even lezen en laten doorberekenen door de monetair onderlegde 
collega's van Das Kapital.

Bezwaren kunt u niet hebben, want u geeft zelf toe dat het plan er ligt. Namen van betrokken 
ambtenaren mag u wegtippexen (in het oude bureau van Demmink ligt nog een potje), overige 
smoesjes over 'persoonlijke beleidsopvattingen' en dat soort dingen tuinen we niet in. Gelieve 
gewoon de boel printen, in een envelop stoppen en opsturen naar GeenStijl. Nog beter: de 
documenten even digitaal in de mailbox gieten bij ons. Scheelt weer een paar dubbeltjes 
kopieerkosten en dan is ook bij de Wob uw gulden weer een daalder waard.

Voor overleg zijn we uiteraard van harte bereikbaar op onderstaand telefoonnummer of - bij 
voorkeur – emailadres. Alvast zeer vriendelijk bedankt voor uw openheid en transparantie.

Met vergulde groetjes,

GeenStijl
[NAW][MAIL][TEL]


