Nieuwsbrief, juli 2017
Juridische procedures voeren is tijdrovend en kostbaar. Veel belangenorganisaties hebben
die strijd inmiddels opgegeven en het Herstelkader omarmd als ware het een triomf. Dit is
het allerminst en het Herstelkader is zeker niet in uw belang.
Het is onze overtuiging dat het Herstelkader een te beperkte reikwijdte heeft en dat het een
veel te lage financiële compensatie aanbiedt. Het doet daarmee onvoldoende recht aan een
rechtvaardige oplossing van het derivatenprobleem.

Juridische procedures Claim Participants
In de procedure welke Claim Participants heeft aangespannen tegen ABN AMRO wordt
duidelijk dat het moeite kost om het ‘establishment’ tussen rechters en banken te
doorbreken. In de rechtszaak tegen ABN/AMRO-bank hebben wij zelfs de rechters moeten
wraken vanwege hun partijdige opstelling naar de bank. Hierdoor heeft de procedure
vertraging opgelopen en staat deze nu op de rol voor 20 november 2017. Dan zal de zaak
opnieuw bepleit worden.

Aanbodbrieven banken op grond van het Herstelkader
Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank, Van Lanschot en Deutsche Bank hebben zich
aan het Herstelkader gecommitteerd.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 juni 2017 een voortgangsrapportage over
de uitvoering van het Herstelkader verzonden aan de Tweede Kamer.
In deze voortgangsrapportage concludeert de AFM dat de uitvoering minder ver is gevorderd
dan op 19 december 2016 bij de vaststelling van het Herstelkader werd verwacht. De
vertraging wordt mede veroorzaakt door de complexiteit van het herstelkader en het moeten
toepassen daarvan op een grote variëteit van dossiers met elk hun specifieke kenmerken.
De AFM stelt voor om over vier maanden opnieuw een voortgangsrapportage op te stellen.
Een aantal banken verwacht kwetsbare klanten - zij die onder bijzonder beheer van de bank
vallen - pas na september 2017 een aanbod te kunnen doen. Deze banken hebben
toegezegd dat zij deze kwetsbare klanten een voorschot aanbieden. Aanvullend hebben de
banken die niet alle klanten in 2017 een aanbod kunnen doen, toegezegd hun kwetsbare
klanten een voorschot aan te bieden ter hoogte van de voorlopige inschatting van de
compensatie.
De uitvoering loopt derhalve allerminst soepel. Wij hebben inzage in enkele berekeningen
van het aanbod van de banken. Dit is niet bemoedigend. Er zijn ondernemers die niet in
aanmerking komen voor vergoeding vanwege deskundigheid, bij anderen is de schade niet
juist berekend. Let wel: bij acceptatie verleent u tevens finale kwijting aan de bank. Dan kunt
u dus niet meer procederen om uw volledige schade vergoed te krijgen.
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Claim Participants streeft naar 100% schadevergoeding
Wij hebben de juridische procedure opgestart, waar u reeds bij aangesloten bent, of waar u
nog over nadenkt om u bij aan te sluiten. Indien u nog niet bij Claim Participants bent
aangesloten, dan kunt nu nog aansluiten bij de lopende juridische procedure. Aansluiten is
gratis en u procedeert op basis van no cure, no pay.
Claim Participants wil ook de economische schade, de wettelijke rente en de volledige
vergoeding van het no cure no pay bedrag op de banken verhalen. Wij berekenen graag
voor u welke vergoeding u zou krijgen volgens de berekening van het Herstelkader en wat
uw vergoeding kan worden als u samen met ons procedeert.
Een uitkomst die leert dat het voor elke MKB-er aantrekkelijk is om zich aan te sluiten. Het
Herstelkader is namelijk nooit in het voordeel van de ondernemer, maar altijd in het voordeel
van de bank.

Claim Participants zet in op:
• Terugbetaling van teveel betaalde rente omdat de banken niet het Euribor tarief als
uitgangspunt hebben genomen.
• Economische schade, omdat de onttrokken bedragen geen rendement in de
onderneming hebben opgeleverd.
• De wettelijke rente over beide bovengenoemde punten, vanaf het moment van
onttrekking van de bedragen.
• Volledige vergoeding van het no-cure no-pay bedrag.
Wij benadrukken dat u zich op anonieme basis kunt aansluiten bij de collectieve actie van
Claim Participants. U kunt altijd zelf beslissen of u zich bij uw bank bekend wil maken en
daarmee wachten totdat u weet wat Claim Participants aan schade weet te incasseren.
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