december 2015
Geachte heer/mevrouw,
2015 was een veelbewogen jaar voor het renteswapdossier. Er zijn veel positieve rechterlijke uitspraken
geweest en er zijn meerdere mogelijkheden ontstaan om het renteswapprobleem aan te pakken. Voor het
komende jaar hebben we weer veel nieuwe acties op de agenda staan om voor u de schade bij de bank te
verhalen. Daarover houden wij u uiteraard op de hoogte.
MKB-Claim wenst u een voorspoedig 2016!
Met vriendelijke groet,
Dhr. mr. S.T.J. Zuurbier

Herbeoordelingen van renteswaps onjuist
In december 2015 constateerde de AFM dat herbeoordelingen van de banken
van renteswapdossiers vaak onjuist en onvolledig zijn. De banken stelden niet
het belang van de klant centraal en de regels werden niet goed toegepast. Dit
betekent dat een aantal herbeoordelingen opnieuw moeten worden gedaan. De
AFM is daarover in overleg met de betrokken banken. MKB-Claim heeft voor
verschillende cliënten met succes een hogere compensatie uit onjuiste
herbeoordelingen gehaald. Lees meer

Ondernemers lijden schade door negatieve rente
Sinds mei dit jaar zijn de Euribortarieven onder nul gezakt. Helaas kunt u als
ondernemer niet van deze negatieve rente profiteren door uw renteswap. Nu
blijkt dat sommige ondernemers door de negatieve rente zelfs meer moeten
betalen. De banken beweren dat dit probleem maar in een klein deel van de
gevallen speelt. Bent u sinds mei meer gaan betalen? Laat het ons weten en
stuur een e-mail naar: info@mkbclaim.nl.

Spraakmakende uitspraken in 2015
ABN AMRO: De vernietiging van een renteswap van ABN AMRO is toegewezen.
De ondernemer was niet goed voorgelicht over de mogelijkheid van
opslagverhoging op de lening. Lees meer
Rabobank: De rechtbank heeft bepaald dat Rabobank onzorgvuldig heeft
gehandeld en zich niet goed heeft ingespannen om de gedupeerde ondernemer
een uitweg te bieden. Lees meer
ING: In een belangrijke zaak moet ING de renteswapovereenkomst ongedaan
maken. De bank heeft verzwegen dat de gedupeerde een extra lening kreeg om
verliezen op de renteswap aan te vullen. Lees meer of lees hier alle uitspraken

Vooruitzicht 2016
2016 zal in het teken staan van procedures tegen Rabobank, ING, ABN AMRO
en Deutsche Bank. We starten komend jaar collectieve procedures en
procedures voor individuele ondernemers op. Hier ontvangt u persoonlijk bericht
over. Ook in onderhandelingen met de bank spannen wij ons in voor de beste
financiële compensatie voor de ondernemers die zich bij ons hebben
aangesloten.

www.mkbclaim.nl

Vragen?
Bel 0800 – 0250026 of e-mail naar vragen@mkbclaim.nl

