januari 2015
Geachte heer/mevrouw,
In het afgelopen jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest rondom renteswaps. In deze brief informeren wij u
over de actuele stand van zaken. Ook bieden wij u een nieuwe oplossing voor uw renteswap.
Met vriendelijke groet,
Dhr. mr. S.T.J. Zuurbier

Terugblik renteswap-affaire
De omvang van de renteswap-affaire werd in 2014 pas echt duidelijk. In totaal
zijn er circa 17.000 renteswaps verkocht aan het MKB met een totale negatieve
waarde van € 2,7 miljard. Ook zijn er in 2014 een aantal belangrijke uitspraken
door rechters gedaan over renteswaps. In een zaak tegen de Rabobank
oordeelde de rechter bijvoorbeeld dat de ondernemer recht had op een
vergoeding van € 170.000,- (60% van de schade). Een overzicht van de meest
recente uitspraken vindt u hier.

Herbeoordeling van renteswaps door de banken
Veel MKB’ers hebben een brief van hun bank ontvangen dat hun renteswap
wordt herbeoordeeld. Een voorbeeld van zo’n brief vindt u hier. De banken
moeten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) beoordelen of zij u destijds
juist geadviseerd hebben. Zo niet, dan heeft u recht op schadevergoeding en
beëindiging van de swap. Mocht de bank u hiervoor een aanbod doen, teken
dan niet zomaar, maar laat het aanbod eerst kosteloos door MKB-Claim
controleren. Stuur het aanbod daarvoor naar vragen@mkbclaim.nl. Wij zien
overigens dat banken in de meeste gevallen geen aansprakelijkheid erkennen
en het MKB-bedrijf met een kluitje in het riet proberen te sturen.

Nieuwe oplossing voor renteswap-probleem
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) opent op 26 januari een
speciaal loket voor renteswaps. Alle grote banken zijn bij het Kifid aangesloten
en ondersteunen deze wijze van klachtafhandeling. Uw relatie met de bank komt
daarmee veel minder onder druk te staan dan bij een gang naar de rechter. Een
bijkomend voordeel is dat behandeling van uw zaak bij het Kifid goedkoper en
sneller is. Naar aanleiding hiervan heeft MKB-Claim een speciaal aanbod voor u.
Wanneer u ons vóór 1 maart 2015 inschakelt om uw klacht aan het Kifid voor te
leggen dan betaalt u geen intakekosten. Ga voor meer informatie naar
www.mkbclaim.nl/kifid en meld u aan.
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Vragen?
Bel 0800 – 0250026 of e-mail naar vragen@mkbclaim.nl

