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26 oktober 2021

Interbank lijdt nederlaag in rentekwestie
doorlopend krediet
Kredietverstrekker Interbank heeft een nederlaag geleden voor klachteninstituut Ki d in de slepende
zaak over te hoge rentes die klanten met doorlopend krediet hebben betaald.
Het onderdeel van Crédit Agricole tekende beroep aan tegen extra compensatie die Ki d benadeelde klanten afgelopen
voorjaar toewees. Het klachteninstituut vindt dat dit beroep niet behandeld kan worden, waardoor de eerdere
uitspraken in stand blijven. Dat levert gedupeerde klanten naar schatting duizenden euro's extra vergoeding op.
Net als andere banken hield Interbank de rente bij een doorlopend krediet met variabele tarieven jarenlang hoog terwijl
de marktrentes omlaag gingen. Ki d oordeelde vorig jaar daarom dat de kredietverstrekker de verschuldigde rente
opnieuw moest berekenen en te veel betaalde rente moest terugbetalen.
Maar daarmee was de zaak nog niet afgelopen. Kritische klanten vonden dat de compensatie te laag was, omdat
Interbank voor de periode voorafgaand aan 2008 met een ctieve rente rekende. Ki d ging in die klacht mee en beval
Interbank het verschuldigde bedrag opnieuw te berekenen. Het Crédit Agricole-onderdeel ging daarop in beroep.
Dat Ki d dit beroep niet in behandeling zal nemen, komt doordat de gevolgen van de uitspraak naar verwachting maar
weinig impact hebben op Interbank of de nanciële sector als geheel. Het klachtenloket behandelt een beroep van
banken alleen als een uitspraak zo "principieel" is dat er meer dan 5 miljoen euro mee gemoeid is.
De stichting Geldbelangen, die Interbank-klanten bijstaat in hun claims, schat dat de herberekening gemiddeld 5000
euro aan extra compensatie oplevert. Volgens de organisatie maakt de Ki d-uitspraak ook duidelijk dat een
compensatieregeling van ABN Amro wegens te hoge rentes niet deugt. Ook bij die regeling, waarvoor de bank 250
miljoen euro uittrekt, geldt 2008 als peildatum. Geldbelangen deed eerder deze maand een oproep om de ABN Amroregeling op te schorten.
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CPB: Financiële sector is weerbaar, maar moet waken
voor opeenstapeling risico’s
Het Nederlandse nanciële stelsel heeft de coronacrisis goed doorstaan en
kan toekomstige schokken opvangen. Er zijn wel risico’s die elkaar kunnen
versterken,... 
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02 mei 2022

Credit Suisse beticht van misleiding over zaken met
oligarchen
Credit Suisse en enkele bestuurders van de bank zijn in de Verenigde Staten
voor de rechter gedaagd, omdat het nanciële concern beleggers zou hebben
misleid over... 
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22 april 2022

Rabobank geeft klanten inzicht in CO2-uitstoot van
hun uitgaven
Duizend klanten van de Rabobank met een betaalrekening kunnen voortaan
via de app van de bank zien hoeveel CO2-uitstoot door hun gedane uitgaven
veroorzaken. Dat... 
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08 april 2022

Banken: schade helpdeskfraude in jaar bijna
verdubbeld
De schade bij klanten van banken door criminelen die zich voordoen als een
medewerker van de bank is vorig jaar bijna verdubbeld. De Nederlandse
Vereniging van Banken... 
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23 maart 2022

ING stopt direct financiering nieuwe olie- en
gaswinning
ING stopt per direct met de nanciering van de zoektocht naar en ontginning
van nieuwe olie- en aardgasvelden. De bank wil tegelijkertijd meer geld
steken in de... 

