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MKB-Claim werkt mee aan herstelkader renteswaps
Alle renteswaps moeten opnieuw worden bekeken. De Minister van Financiën heeft een
commissie ingesteld om de reparatie van de renteswaps te begeleiden. De regels die deze
commissie hiervoor op gaat stellen, wordt het herstelkader genoemd. Op verzoek van de
commissie werkt MKB-Claim mee aan het ontwikkelen van het herstelkader dat moet leiden
tot een betere schadevergoeding voor ondernemers met een renteswap. Vorige week
hebben wij een kennismakingsgesprek met de commissie gehad. MKB-Claim heeft
aangegeven op welke punten de herbeoordeling beter moet en hoe de renteswaps moeten
worden hersteld. Ook leveren wij informatie aan om te laten zien waar de banken fouten
hebben gemaakt. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Verjaring tijdelijk opgeschort
In onze vorige nieuwsbrief waarschuwden wij voor verjaring van uw renteswapclaim,
omdat de nieuwe herbeoordelingen nog veel tijd in beslag gaan nemen. De
commissie die over de nieuwe herbeoordelingen moet beslissen, heeft dit signaal
opgepikt en is MKB’ers deels tegemoet gekomen. De verjaringstermijn wordt tot 1
oktober 2016 verlengd voor vorderingen die tussen 1 maart en 30 september 2016
zouden verjaren. De herbeoordelingen zelf worden echter pas medio 2017 afgerond.
Het is dus nog steeds zinvol om de verjaring te stuiten als u dit nog niet heeft gedaan.
Download hier gratis de stuitingsbrief of lees hier meer over de verjaring.

MKB-Claim treft schikking met ING
MKB-Claim heeft in een zaak een schikking getroffen met ING Bank. De cliënt
heeft hierdoor een extra bedrag van € 48.000,- door de bank vergoed gekregen.
Deze schikking was aanzienlijk beter dan de herbeoordeling die de cliënt had
gekregen. In de herbeoordeling waren de opslagverhogingen op een aantal
leningen niet meegenomen. Nieuwsgierig of u hier ook voor in aanmerking komt?
Neem dan contact met ons op.

www.mkbclaim.nl

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

