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Samen staan we sterker
Vanaf het najaar van 2014 komt Claim Participants op voor de belangen van de
MKB-ondernemers die sinds 2005 dubieuze rentederivaten in hun maag gesplitst
hebben gekregen, met als gevolg een schade van meer dan 20 miljard euro.
Een financieel en menselijk schandaal dat maar langzaam doordrong tot de
Nederlandse publieke opinie, de financiële wereld, de politiek en journalistiek, maar
dat vele hardwerkende ondernemers nachtmerries bezorgde. Deze ondernemers
hebben zich destijds, misschien wel te goed van vertrouwen, door de banken een
zogeheten swap-lening laten aansmeren. Zonder dat ze de risico’s kenden, zonder
dat ze werden gewezen op de mogelijke noodlottige gevolgen van de transactie.
Het team van Claim Participants heeft maximale druk uitgeoefend op de banken, op
de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voert rechtszaken tegen de banken en heeft
accountants en de politiek gemobiliseerd om te komen tot een rechtvaardige
oplossing. We stelden een ‘Zwartboek’ samen, waarin we het schandaal nog eens in
zijn volle omvang uit de doeken hebben gedaan.
De banken gaven echter nauwelijks een krimp uit angst voor gerechtvaardigde
schadeclaims. Tot op de dag van vandaag gaan de torenhoge rentebetalingen
gewoon door. Sommige ondernemers kwamen door de penibele situatie, versterkt
door de gevolgen van de economische crisis, bij bijzonder beheer van hun bank
terecht of moesten zelfs hun bedrijf sluiten.
De AFM ging vorig jaar aan de slag met de herbeoordeling door de banken zelf van
de dossiers van getroffen ondernemers. Aanvankelijk was de AFM niet ontevreden,
maar in december moest de AFM vaststellen dat de herbeoordelingen onder de maat
waren geweest. Ondertussen probeerden de banken zeer doorzichtig minimale,
individuele afspraken te maken met gedupeerde MKB’ers om dreigende, hoge
schadeclaims in de kiem te smoren.

Na deze jarenlange lijdensweg heeft minister Dijsselbloem (Financiën) onlangs
ingegrepen door een trio deskundigen te benoemen met als opdracht een zogeheten
‘herstelkader' op te stellen op basis waarvan de schade wordt vastgesteld. De
banken - ABN Amro, Rabobank en onder andere ING - werken hier vooralsnog aan
mee. Deutsche Bank onttrekt zich hieraan, ondanks druk van het Ministerie van
Financiën.
Wij blijven hameren op de belangen van de ondernemers. Dat is hard nodig. Claim
Participants is geen opportunistische claimpartij. Integendeel zelfs. We dragen een
structurele oplossing aan door binnenkort een nieuwe bank voor het MKB te
introduceren als alternatief voor ondernemers die op zoek zijn naar een betrouwbare
financiële partner.
Namens Claim Participants wil ik u danken voor de steun. Het einde van onze
gezamenlijke strijd is nog niet in zicht. De rentederivaten staan inmiddels wel, mede
dankzij onze inzet, hoog op de agenda’s. Wij roepen gedupeerde ondernemers op
om zich bij ons aan te sluiten en volop gebruik te maken van de kennis die wij
hebben opgebouwd.
Samen zijn we sterker. Samen strijden we tegen het onrecht. Alleen samen kunnen
we kracht ontwikkelen en kennis delen om de schade die door toedoen van de
banken is veroorzaakt terug te krijgen.
Dank voor uw vertrouwen,
Namens het team van Claim Participants,
Bert Mouthaan.
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