maart 2016
Geachte mevrouw Parisi,
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bepaald dat banken de herbeoordeling van renteswaps
opnieuw moeten uitvoeren. De kwaliteit van de eerdere herbeoordelingen was onvoldoende. De AFM gaat
daarom nieuwe richtlijnen vaststellen. MKB-Claim was aanwezig bij de bespreking van de voorgenomen
maatregelen in de Tweede Kamer op 3 maart j.l. De uitkomst hiervan was als volgt:






Drie deskundigen zijn aangesteld om de nieuwe richtlijnen te bepalen.
Banken krijgen deze keer bijna geen ruimte voor eigen invulling. Ze moeten de richtlijnen volgen.
Renteswaps die vóór 1 april 2014 zijn beëindigd, vallen nu ook onder deze nieuwe beoordeling.
Ondernemers kunnen inzage in het dossier krijgen om te controleren of de herbeoordeling juist is.
Deutsche Bank doet niet mee met de nieuwe herbeoordeling. Klanten van deze bank kunnen dus
niet van deze regeling profiteren.

Lees hieronder meer over de gevolgen.

Voorkom verjaring van uw vordering
Wat de nieuwe herbeoordeling precies gaat inhouden voor bedrijven met een
renteswap is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de afhandeling nog lang gaat
duren. Volgens de huidige planning duurt het nog tot medio 2017 voordat alle
dossiers opnieuw zijn bekeken. Als u tot die tijd blijft afwachten, is de kans groot
dat u door verjaring geen claim meer kunt indienen bij een tegenvallende
herbeoordeling. Het is daarom belangrijk om nu in actie te komen. Download
hier een zogenaamde stuitingsbrief om verjaring van uw vordering te
voorkomen.

ABN Amro moet renteswap vergoeden
De rechtbank Amsterdam heeft in een tussenvonnis bepaald dat het advies van
ABN Amro om een renteswap af te sluiten verkeerd was. De renteswap werd
verkocht als flexibel product, maar bleek in werkelijkheid helemaal niet flexibel te
zijn. ABN Amro moet alle schade vergoeden. Deze uitspraak is van toepassing
op een grote groep MKB'ers met een renteswap. Lees hier de uitspraak.

Kifid rondt eerste klachtzaken over renteswaps af
Bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zijn de eerste 13
renteswapzaken afgerond. In 10 daarvan is een schikking getroffen waarbij de
ondernemer is gecompenseerd. Dit is positief. In de andere drie zaken was de
uitkomst minder gunstig. In twee daarvan was de uitspraak negatief voor de
ondernemer en in de laatste zaak werd slechts een deel van de vordering
toegewezen. Gelet op deze overwegend negatieve uitspraken brengt MKBClaim voorlopig geen zaken aan bij KIfid, maar kiezen wij voor de rechtbank.
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Vragen?
Bel 0800 – 0250026 of e-mail naar vragen@mkbclaim.nl

