SWAP UITSPRAKEN
Augustus 2017-januari 2018

Er wordt flink geprocedeerd over rentederivaten, waaronder renteswaps. Wij volgen deze procedures op de
voet en hebben voor u de uitspraken op een rij gezet en kort samengevat. We geven daarbij in het overzicht
aan welke uitspraken voor de klant positief en welke negatief hebben uitgepakt.
Aan de hand van deze samenvatting kunt u wellicht beoordelen of u uw bank kunt aanspreken op een
afgesloten renteswapovereenkomst die niet positief voor u uitvalt of gaat uitvallen.

JANUARI 2018
✅ Gerechtshof Amsterdam 30 januari 2018
Klant is met Kredietgever een overeenkomst tot geldlening aangegaan. Voorafgaand aan deze overeenkomst
heeft de Bank aan de Klant een renteswap met opslag aangeboden. De opslag is vervolgens door de Bank
verhoogd. De Klant vordert schadevergoeding van de Bank. Zij stelt dat het opslagpercentage vast stond en dus
niet eenzijdig door de Bank kan worden verhoogd. Het hof oordeelt dat noch uit de swapovereenkomst, noch
uit de algemene voorwaarden van de Bank blijkt dat de Bank het recht heeft eenzijdig de renteopslag te
verhogen. De Bank mag er dan ook niet van uitgaan dat de Klant kennis heeft van de grondslagen waarop de

SWAP UITSPRAKEN JANUARI-AUGUSTUS 2017

Bank tot verhoging van de renteopslag komt. Het hof concludeert dat voor de gehele looptijd van de
swapovereenkomst een vaste renteopslag is overeengekomen.
❌ Rechtbank Midden-Nederland 17 januari 2018
Klanten zijn vier natuurlijke personen en een stichting. Zij sloten een lening af bij de Bank voor het opbouwen
van een vastgoedportefeuille. Op voorstel van de Bank sloten zij daarna renteswaps af bij deze leningen, om
het renterisico te beheersen. Door het ontstaan van overhedge, kreeg de renteswap een negatieve waarde.
Klanten vorderen dan ook de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling. Zij stellen dat de Bank haar
bijzondere zorgplicht heeft geschonden, mede omdat de stichting een familiefonds was om het vermogen juist
te beschermen en de Bank hiervan op de hoogte was. Het beroep op dwaling faalt, omdat de klant
verschillende documenten heeft ondertekend waaruit blijkt dat de Bank niet haar bijzondere zorgplicht heeft
geschonden.

DECEMBER 2017
✅ Gerechtshof Amsterdam 19 december 2017
Klant sluit met Bank – op advies van de Bank – een renteswap af. Het hof oordeelt dat de Bank in haar
informatieplicht tekort is geschoten, met name met betrekking tot de functie van de allowancefaciliteit. Het
beroep van de Klant op vernietiging op grond van dwaling slaagt. Partijen worden in de gelegenheid gesteld zich
bij akte uit te laten over de door de Klant teveel betaalde kosten voor de swap ten opzichte van een alternatief
product. Het hof begroot in een tussenarrest het bedrag dat de Klant onverschuldigd aan de Bank heeft
betaald. Uiteindelijk verklaart het hof de vernietiging op dwaling voor recht en stelt de hoogte van de
onverschuldigde betaling vast.
✅ Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 19 december 2017
Klant sluit een lening met renteswap af op voorspraak van de Bank. De Klant
beroept zich primair op dwaling en subsidiair op wanprestatie. Het hof oordeelt
dat er geen sprake is van dwaling, maar de Klant kan mogelijk in het gelijk gesteld
worden op grond van wanprestatie. De Bank zou dan niet hebben gehandeld
zoals van een redelijk en bekwaam handelende bank mag worden verwacht
(artikel 7:401 BW). In het licht van haar bijzondere zorgplicht heeft de Bank niet
genoeg voorlichting gegeven aan de klant over de inhoud en strekking van de
renteswapovereenkomst. Het hof stelt partijen in de gelegenheid zich nader uit te
laten over de omvang van de schade.
❌ Hoge Raad 1 december 2017
Klant sluit een renteswapovereenkomst af bij de Bank. Een bijzonderheid ten
opzichte van andere renteswapzaken is dat de Bank niet de leningen verstrekte
waarvoor de Klant de renteswapcontracten afsloot. Uiteindelijk blijkt dat de Klant
niet volledig op de hoogte was van de risico’s bij een dergelijke overeenkomst. De
Bank betwist dat zij een vergaande zorgplicht heeft in deze, omdat de Klant niet
gezien kan worden als een particuliere belegger. De Klant geldt als een
professionele belegger in de zin van de Wft. Deze zaak draait dus met name om
de reikwijdte van de zorgplicht in het onderhavige geval. Hoe ver deze zorgplicht
dient te gaan, hangt af van de omstandigheden van het geval. In dit geval heeft de
bank de zorgplicht niet geschonden jegens de professionele belegger.
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NOVEMBER 2017
✅ Gerechtshof Amsterdam 28 november 2017
Klant sluit met Bank een kredietovereenkomst en een renteswap af. Het hof kwalificeert de rechtsverhouding
tussen partijen als een adviesrelatie en het aanbieden van de renteswap als een beleggingsdienst van de Bank.
Het aanbieden van de swap valt derhalve onder de Wft. Het hof is van oordeel dat de Klant onvoldoende is
geïnformeerd over de negatieve waarde van de renteswap en de consequenties daarvan. Daarnaast heeft de
Bank nagelaten om de Klant in niet voor misstand vatbare bewoordingen te waarschuwen voor de risico’s van
deze derivatentransactie. Het hof acht voldoende aannemelijk geworden dat als de Klant in de gegeven
omstandigheden afdoende over de risico’s en kosten van de renteswap was geïnformeerd, zij geen renteswap
had gesloten. De renteswap is derhalve onder dwaling tot stand gekomen en is dan ook op goede gronden
wegens dwaling buitengerechtelijk vernietigd.
❌ Rechtbank Midden-Nederland 22 november 2017
Klant sluit een kredietovereenkomst met een Kredietverstrekker en circa een maand later ook een renteswap
met de Bank. De Klant vordert een geldbedrag van de Kredietverstrekker op grond van onverschuldigde
betaling. Omdat de Klant jarenlang zonder protesteren de (onverschuldigde) opslagen heeft betaald, gaat het
beroep op rechtsverwerking van de Kredietverstrekker hier op. De vorderingen van de Klant stranden dus. De
Klant beroept zich tegenover de Bank primair op dwaling bij het sluiten van de renteswapovereenkomst en
subsidiair op onrechtmatige daad. De rechtbank oordeelt dat de Bank haar informatieplicht niet heeft
geschonden. Derhalve worden de vorderingen van de Klant afgewezen.
❌ Rechtbank Rotterdam 22 november 2017
Klant heeft een kredietovereenkomst in combinatie met een renteswap afgesloten bij de Bank. De renteswap
had een negatieve waarde aan het einde van de looptijd. Klant doet een beroep op dwaling. De rechtbank
oordeelt dat de Klant eerder bekend had moeten zijn met de negatieve waarde van
de swap en de omvang van die negatieve waarde. De vordering op grond van dwaling
is dan ook verjaard. Daarnaast stelt de Klant dat de Bank bij het aangaan van de
renteswapovereenkomst toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar
zorgplicht. De rechtbank oordeelt dat dit niet het geval is, temeer omdat de Bank de
Klant volledig en voldoende begrijpelijk op de specifieke risico’s van de
productcombinatie kredietovereenkomst-renteswap heeft gewezen. De Klant is
bovendien een onderneming die door een bedrijfsadviseur werd bijgestaan, waardoor
er van haar mag worden verwacht dat zij ook zelf de consequenties van het aangaan
van een contractuele verplichting onderzoekt. De vordering van Klant is dus
afgewezen.
✅ Rechtbank Amsterdam 15 november 2017
Klant heeft een FX Linked Structured Swap – een exotisch rentederivaat – afgesloten
bij de Bank. De Klant beroept zich op vernietiging van de Swap op grond van dwaling,
vanwege de hoge unwindingskosten verbonden aan de voortijdige aflossing van de
swap. De rechtbank oordeelt dat de vordering is verjaard. Daarnaast oordeelt de
rechtbank dat de door de Bank geadviseerde renteswap geen passend product was.
Dit is gebleken uit de situatie waarin de Klant uiteindelijk is terechtgekomen: onder
andere door de hoge kosten van voortijdige beëindiging van de Swap en – als gevolg
hiervan – de feitelijke onmogelijkheid, gedurende de looptijd van de Swap, het krediet
om te zetten in een krediet in een andere valuta. Hierdoor heeft de Bank haar
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zorgplicht geschonden. Partijen dienen zich nog nader uit te laten over de schade.
❌ Rechtbank Midden-Nederland 8 november 2017
Klant heeft vier leningen afgesloten bij een Kredietverstrekker. Bij alle leningen was een
variabele (Euribor) rente overeengekomen met een opslag. Daarnaast heeft de Klant twee
renteswapovereenkomsten met de Bank afgesloten. Hierna heeft de Kredietverstrekker op
diverse momenten de renteopslagen onder de leningen verhoogd. Deze opslagen waren
niet door de swaps afgedekt. De rechtbank heeft geoordeeld dat er wel een verbinding
tussen de swaps en de leningen is, maar geen samenhang die leidt tot lotsverbondenheid.
Derhalve moet de rechtsverhouding Klant-Kredietverstrekker en Klant-Bank afzonderlijk
worden bezien. Daarnaast is de vordering van de Klant over de zorgplichtschending van de
Bank verjaard en was de Kredietverstrekker gerechtigd tot het opleggen van de opslagen.
De Kredietverstrekker stond immers buiten het tot stand komen van de swaps.
❌ KiFiD 2 november 2017, Nr. 2017-737
De Klant beklaagt zich over de boeterenteberekening van de Bank bij het voortijdig
openbreken van het rentecontract. De bank brengt volgens de Klant meer kosten in
rekening dan zij aan werkelijke schade lijdt. De Klant baseert zijn berekening van de
brutomarge alleen op de vergelijking van renteswap-rates. Het is volgens de Commissie
niet aannemelijk dat (uitsluitend) de renteswap-rates bepalend zijn voor het vaststellen van
de fundingkosten van de Bank. De Commissie concludeert dat niet is komen vast te staan
dat de Bank voor de berekening van de boeterente meer kosten in rekening brengt dan zij
aan werkelijke schade lijdt. De vordering wordt daarom afgewezen.

OKTOBER 2017
❌ Gerechtshof ’s Hertogenbosch 24 oktober 2017
Klant sluit met Bank een 15-jarige renteswap. De swapovereenkomst bevat een bepaling die de vergoeding van
de negatieve waarde van de swap bij tussentijdse beëindiging regelt. De Klant stelt dat de Bank hem
onvoldoende heeft ingelicht over het risico van een negatieve waarde. De Bank zou daarmee haar bijzondere
zorgplicht heeft geschonden, waardoor de swap op grond van dwaling vernietigd moet worden. Het hof
verwerpt dit beroep nu het feit dat de rechtsvordering tot vernietiging op grond van dwaling verjaard is.
Daarnaast is het hof van oordeel dat Bank en Klant bij het aangaan van de renteswapovereenkomst ieder voor
zich hebben gehandeld en aldus, als elkaars wederpartijen, de overeenkomsten zijn aangegaan. Het betoog van
de Klant dat bij de totstandkoming van de renteswapovereenkomsten sprake is geweest van een ontoelaatbare
Selbsteintritt door de Bank, faalt.
❌ KiFiD 24 oktober 2017, Nr. 2017-703
De Klant wilde renterisico op de lening afdekken. De Bank heeft een rentecap geadviseerd in plaats van het
overnemen van de renteswap. De Commissie acht de klacht dat de Bank de Klant een rentecap had moeten
adviseren in plaats van het overnemen van de renteswap ongegrond. Dat het achteraf gezien gunstiger was
geweest voor de Klant een rentecap af te sluiten, maakt niet dat geen sprake was van een passend product.
Naar het oordeel van de Commissie heeft de Bank echter onvoldoende onderzoek naar de financiële positie
van de Klant onvoldoende alternatieven met de Klant besproken. De Commissie stelt verder vast dat er sprake
is geweest van een mismatch tussen het krediet en de renteswap. Dat heeft echter niet geleid tot schade. De
Commissie wijst de vordering tot schadevergoeding af.
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✅ Rechtbank Amsterdam 11 oktober 2017
Klant en Bank zijn een renteswap overeengekomen. De renteswapovereenkomst is tot stand gekomen nadat de
Klant aan de Bank te kennen had gegeven rentebescherming te willen, waarop de bank een renteswap heeft
geadviseerd. De Klant wenste de variabelrentende lening tussentijds te kunnen aflossen zonder extra kosten en
heeft deze wens kenbaar gemaakt aan de Bank. Dit kon echter niet kosteloos geschieden in verband met de
negatieve marktwaarde van de renteswap. De rechtbank oordeelt dat de Bank haar zorgplicht heeft
geschonden omdat de Bank bij het tot stand komen van de renteswap de Klant niet indringend en in niet mis
te verstande bewoordingen heeft gewaarschuwd voor het risico van een negatieve waarde daarvan. De Klant
heeft dit immers slechts kunnen afleiden uit de documentatie die bij de (na de renteswap) afgesloten
kredietovereenkomst is verstrekt. De Bank dient de schade te vergoeden.

SEPTEMBER 2017
❌ Rechtbank Amsterdam 20 september 2017
Klant sluit met Bank een renteswap en stapt gedurende de looptijd van de swap – op
eigen initiatief – over naar een andere kredietgever. Toen de andere kredietgever de
financiering overnam, heeft de Bank de Klant niet geïnformeerd over de positieve
marktwaarde die de swap op dat moment had. De Klant dat de Bank hem ten
onrechte niet heeft geadviseerd de swap terstond te beëindigen. De rechtbank
oordeelt dat geen sprake is van een schending van de bijzondere zorgplicht van
de Bank. Er valt immers niet in te zien waarom de Bank de Klant uitdrukkelijk op
de positieve waarde van de swap zou hebben moeten wijzen. Daarbij heeft de Klant
bij het overstappen naar de andere kredietgever de wens heeft uitgesproken de
renteswap mee te nemen.
✅ KiFiD 12 september 2017, Nr. 2017-603
Klant en Bank zijn – op initiatief van de Bank – een 10-jarige renteswap overeengekomen.
De Klant ging vervolgens de swap herstructureren als gevolg waarvan de negatieve
waarde van de swap fors toenam. De Commissie is van oordeel dat de Bank die toename
niet op adequate wijze heeft verklaard. De Bank heeft deels erkend dat de toename aan
de hoge kant was in relatie tot het met de renteswap gemoeide bedrag. De Commissie
overweegt dat in dit geval de toename in negatieve waarde ten dele als nadeel voor de
Klant dient te worden beschouwd.

AUGUSTUS 2017
✅ Gerechtshof Amsterdam 22 augustus 2017
Het hof oordeelt dat de Bank met het laten afsluiten van een grotendeels speculatieve cancellable swap met
overhedge in looptijd van acht jaar in strijd heeft gehandeld met de op haar rustende zorgplicht. De Klant kent
immers een defensief risicoprofiel, is geen belegger maar kredietnemer en kan op het terrein van
rentederivaten niet als deskundig of professioneel worden aangemerkt, terwijl de Bank ter zake een bij uitstek
deskundige partij is. Partijen worden in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de geleden schade,
nu de Bank, naar behoren adviserend, het verzoek om een dekking voor 10 jaar zonder meer had moeten
afraden.
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✅ Gerechtshof Amsterdam 1 augustus 2017
Klant en Bank sloten een 10-jarige swap af. Daags voor het afsluiten van de swap, publiceerde de Bank een
kortetermijnvisie omtrent de variabele eenmaands Euribor-rente van haar economisch bureau. De Bank
verwachtte dat de eenmaands Euribor op relatief korte termijn (anderhalf jaar) zou dalen. Het hof acht die
kortetermijnvisie niet relevant, nu de renteswap – die het doel heeft om het renterisico van de variabele rente
af te dekken – voor een periode van 10 jaar is aangegaan. Bovendien was de rentevisie van de Bank voor de
Klant van groot belang voor zijn beslissing om al dan niet een renteswap aan te gaan. De Bank heeft gesteld dat
zij de verwachting had dat de eenmaands Euribor op lange termijn zou stijgen. Het hof legt de Bank dat ook
een bewijsopdracht op om concreet en met bewijsstukken gestaafd te onderbouwen dat en waarom zij
verwachtte dat de eenmaands Euribor op een termijn van 10 jaar zou stijgen.

MEER INFORMATIE?
U kunt met al uw vragen terecht bij het SWAP-team van RWV: Matthy van Paridon, Harjo Bakker en Marco
Anink. Dit team is gespecialiseerd in rentederivaten, waaronder renteswaps. Het SWAP-team adviseert,
procedeert en publiceert regelmatig over dit onderwerp. Daarnaast begeleidt het SWAP-team diverse klanten
bij het herstelkadertraject en onderhandelen wij - met u - met de bank, bijvoorbeeld in het kader van
herfinancieringen.
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Marco Anink

m.vanparidon@rwv.nl
06-20 43 84 39
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