Jaarverslag 2016 Stichting Renteswapschadeclaim
Inleiding
Het bestuur van Renteswapschadeclaim wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT
heeft tot taak het toezicht houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene
gang van zaken in de stichting, waaronder tevens wordt begrepen het houden van financieel toezicht
en het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de code en de statuten van de stichting aan
de RvT zijn toegekend.

Samenstelling en overleg
De huidige RvT bestaat uit drie leden, te weten mr. Oscar van Oorschot, mevrouw mr. Myrthe Esajas
en de heer drs. Erik Reijnierse. De RvT is in 2016 in regulier overleg tweemaal bijeen geweest.
Daarnaast zijn er meerdere vormen van overleg geweest, waaronder telefonisch en per e-mail, waar
onder meer de volgende onderwerpen zijn besproken: (a) tactische overleg met het bestuur naar
aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank van juni 2016, (b) aanwezigheid van overleg met
advocatenteam ter advisering bestuur, (c) overleg bestuur met de te nemen vervolgstappen na
uitspraak, (d) overleg bestuur aangaande financiële zaken van de stichting. (e) en overleg over het in
2016 tot stand gekomen Herstelkader Rente Derivaten waarbij de stichting nauw betrokken is.

Uitgevoerd toezicht
De RvT heeft toezicht gehouden op het beleid, de strategie en de algemene gang van zaken van de
Stichting en met name het financiële beleid over het jaar 2016. De Raad heeft haar bevindingen
gedeeld met het bestuur en het bestuur waar nodig van advies voorzien.
De bevindingen betroffen de volgende onderwerpen:
-

de procedure bij rechtbank en voorzetting in hoger beroep;
de vaststelling van de onkostenvergoeding, vakantieregeling en honorarium voor het bestuur
de baten van de stichting ter funding van de procedures;
de rol van de stichting bij totstandkoming en uitvoering Herstelkader;
samenwerking met advocaten en uitbreiding team juristen;
voorlichting aan deelnemers van de stichting;
het mediabeleid stichting.

Uiteindelijk zijn wat betreft het strategisch beleid de meest besproken onderwerpen het hoger
beroep van de collectieve rechtszaak tegen de Rabobank en het Herstelkader Uniform
Rentederivaten geweest. De RvT is van mening dat het bestuur zich volledig - in samenwerking met
het advocatenteam - dient te focussen op een goede afloop van dit hoger beroep alsmede het
begeleiden van deelnemers voor het verkrijgen van een vergoeding van schade binnen het Uniform
Herstelkader Rentederivaten.

De RvT heeft voor het jaar 2017 wederom twee reguliere bijeenkomsten met het bestuur, waarvan
de eerste op 3 januari 2017 heeft plaatsgevonden. Bij die bijeenkomst was mevrouw Nathelie
Alexander aanwezig. Zij vervult een adviserende rol binnen de stichting.
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