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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 zich in de "slotfase".
De a aire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf speelt al jaren. Zes banken, waaronder Rabobank en ABN
AMRO, gingen in 2016 akkoord met een compensatieregeling, omdat ze in het verleden ondernemers met
ingewikkelde nanciële producten hadden opgescheept. Onder meer boeren en binnenvaartschippers kwamen
daardoor in grote nanciële problemen.
Alle ondernemers die voor compensatie in aanmerking komen, hebben inmiddels een voorstel voor een vergoeding
ontvangen. Om de bijna 19.000 gedupeerden te compenseren zijn de banken circa 1,4 miljard euro kwijt. Meer dan 90
procent daarvan is al uitgekeerd. Alle zaken worden ook door externe deskundigen beoordeeld. Bij vier banken is dit
proces al afgerond.
Rond de 2 procent van de mkb'ers heeft het aanbod van hun bank afgewezen. Er zijn ook ondernemers die nog niet
hebben gereageerd. Er lopen nog steeds rechtszaken van gedupeerden die het bijvoorbeeld niet eens zijn met de
aangeboden vergoeding. Volgens de AFM gaat het om enkele tientallen mkb'ers.
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'Assurance-expertise ontbrak bij afhandeling
renteswapschandaal'
Bij de afhandeling van het complexe renteswapschandaal, waarbij duizenden
voornamelijk mkb-ondernemers in de nanciële problemen kwamen,
ontbrak assurance-kennis... 
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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. 
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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... 
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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... 
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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... 

