RENTESWAPS
Komt u voor compensatie
in aanmerking?

Heeft of had u een swap? Heeft u daar zelf om gevraagd? Wist u bij het
afsluiten waar u aan begon? Voor wie pakte de swap goed uit, voor u of uw
bank? Heeft de bank u nadrukkelijk en indringend gewezen op de risico’s van
dit complexe product?

Allemaal vragen uit onze praktijk waarop de antwoorden onthutsend vaak leiden tot eenzelfde conclusie: de bank heeft in haar
advisering onvoldoende zorgvuldigheid in acht genomen en onvoldoende rekening gehouden met uw belangen als klant.
Keurmeester van het eigen vlees en Herstelkader
Aanvankelijk verrichtten de banken zelf hun herbeoordelingen. Dat leidde bij nagenoeg al onze klanten tot een ‘geruststellend’
briefje van de bank: ‘We hebben herbeoordeeld en in uw dossier is niets fout gegaan’. De toezichthouder AFM constateerde echter
dat die herbeoordelingen nogal wat onjuistheden en onvolledigheden bevatten. De door de Minister van Financiën in het leven
geroepen derivatencommissie heeft vervolgens medio 2016 een zogenaamd herstelkader gepresenteerd.
Herstelkader
Het Herstelkader is een compensatieregeling. Kort gezegd: de onder de renteswap betaalde rente wordt voor 20%
terugbetaald. Met een maximum van € 100.000,00. Andere vormen van schade, bijvoorbeeld ten onrechte door de bank
opgelegde opslagen, worden vergoed. Althans dat zouden de banken moeten besluiten. Het is de vraag of u krijgt waar u recht
op heeft?!

Let op!

Is de swap al geëindigd vóór april 2011, vanwege
een tussentijdse beëindiging? Dan moet u zelf
actie ondernemen om voor het Herstelkader in
aanmerking te komen. Doet u dit niet voor
1 januari 2017, dan is het te laat!

Schakel het ervaren SWAP-team van RWV Advocaten in
Ons SWAP-team zorgt dat u krijgt waar u recht op heeft! In der
minne, via de rechter of met behulp van het Herstelkader onder de
juiste condities.
In onze gelederen hebben wij Matthy van Paridon. Matthy is 10 jaar
werkzaam geweest bij NIBC Bank en heeft als ex-bankier een zeer
goed inzicht in de wijze waarop de bankwereld werkt en zou moeten
werken. Samen met Harjo Bakker en Marco Anink is hij in staat nieuwe
dossiers snel en efficiënt te beoordelen en te behandelen.

Wij staan op dit moment klanten bij die niet alleen rentederivaten, maar ook valutaswaps hebben afgesloten bij de ING Bank,
SNS Bank, Rabobank, Propertize, ABN AMRO, Van Lanschot en de Deutsche Bank.
Heeft u in de periode 2005-2016 een
renteswap afgesloten?
Neem dan contact met ons op. Wij beoordelen of
uw casus geschikt is voor toepassing van het
Herstelkader of juist niet.
Wij publiceren regelmatig over swapzaken:
• Swaps
• Recente uitspraken over swaps aug '15-feb '16
• Recente uitspraken over swaps maart-juli 2016
• Swaps gaan gepaard met bijzondere zorgplichten
bank
• Na hypotheek nu ook swap onder water, wat nu?

Het RWV SWAP-team

Matthy van Paridon
m.vanparidon@rwv.nl
06-20438439
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Harjo Bakker
h.bakker@rwv.nl
06-83166283

Marco Anink
m.anink@rwv.nl
06-22929353

