NIEUWS

29 januari 2019

Klachtenloket rentederivaten jaar langer open
Ondernemers uit het mkb, die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten, krijgen langer de
tijd om hun zaak te laten toetsen.
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Ki d) houdt op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken
(NVB) het loket 'Rentederivaten MKB' een jaar langer open. Indienen van klachten blijft mogelijk tot en met 31
december 2019.
De ingewikkelde nanciële producten zijn destijds door banken aan duizenden ondernemers verstrekt. Sommigen zijn
daardoor in grote nanciële moeilijkheden gekomen. Een paar jaar geleden werd een grote compensatieregeling op
touw gezet, die de banken nog altijd niet helemaal hebben afgerond.

In behandeling
Het tijdelijke loket bestaat sinds begin 2015. In de afgelopen vier jaar hebben ruim tachtig ondernemers met een
rentederivaat zich bij Ki d gemeld met een klacht. Veel zaken zijn alsnog geschikt.
De Geschillencommissie Rentederivaten van Ki d heeft nog dertig klachten in behandeling. Dit zijn veelal
'aangehouden' klachten, omdat de betre ende ondernemer nog in afwachting is van het aanbod dat de bank moet
doen.
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07 juli 2021

ABN Amro hoeft tien mkb-bedrijven geen vergoeding
te betalen in renteswapzaak
ABN Amro hoeft tien mkb-bedrijven geen schadevergoeding te betalen voor
zogeheten renteswapproducten. 

NIEUWS

01 juni 2021

Banken zijn klaar met grote compensatieregeling
derivatenkwestie
Banken zijn klaar met het regelen van de vergoedingen in het slepende
rentederivatendossier. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
ontvingen bijna 19.000... 

NIEUWS

28 januari 2020

Banken zijn bijna klaar met afhandelen
derivatenkwestie
Banken zijn bijna klaar met het regelen van vergoedingen in het slepende
rentederivatendossier. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
bevindt het hele proces... 

NIEUWS

19 december 2019

Lakeman eist informatie van ABN Amro
Financieel activist Pieter Lakeman probeert donderdag via een kort geding bij
de rechtbank in Amsterdam informatie los te krijgen van ABN Amro in het
langslepende... 

NIEUWS

08 juli 2019

Al 1,3 miljard uitgekeerd in derivatenkwestie
De a aire met de rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf heeft banken
tot nu toe al bijna 1,3 miljard euro aan compensaties en voorschotten gekost.
Dat staat... 

