Compensatieregeling renteder ivaten

Verzekerd van een goed voor stel
Heeft u een renteswap of een ander rentederivaat afgesloten in het verleden? Dan is er zeer
grote kans dat u recht heeft op een flinke financiële compensatie van uw bank. Zonder dat u
daarvoor een klacht hoeft in te dienen of naar de rechtbank moet gaan.
Sinds 2005 hebben banken op grote schaal rentederivaten
verkocht aan het mkb, semi-publieke instellingen en aan
particulieren. Daarbij is niet altijd de juiste informatie
verstrekt en is de kwaliteit van de advisering ook nogal
eens tekortgeschoten. Ook hebben banken, zonder dat de
klant dat wist, flinke marges behaald op de verkoop van
deze producten. Omdat deze producten zijn gekoppeld
aan financieringen, gaat het vaak om grote hoofdsommen
en kan de schade al snel oplopen tot forse bedragen.
Eerst zijn banken zélf in de gelegenheid gesteld om
eventuele tekortkomingen op te lossen met hun klanten.
Maar toezichthouder AFM en de minister van Financiën
kwamen eind 2015 tot de conclusie dat banken dat
‘onjuist en onvolledig’ hebben uitgevoerd. Dat was voor de
minister aanleiding om hard in te grijpen en een commissie
van onafhankelijke deskundigen te benoemen, die met een
‘uniform herstelkader’ moest komen.

Wilt u weten of u volgens de criteria in aanmerking
komt voor een vergoeding vanwege het herstelkader?
En wat deze compensatieregeling concreet voor uw
situatie betekent? Laat dan een analyse maken, waarin de
combinatie van uw lening en rentederivaat precies volgens
deze compensatieregels wordt beoordeeld. Zo heeft u
meteen een ‘second opinion’ voor het voorstel dat de
bank aan u zal voorleggen.

Compensatieregeling
Deze Derivatencommissie heeft op 5 juli een
compensatieregeling gepresenteerd. Dit compensatieplan
wordt ook wel het ‘herstelkader’ genoemd. In dit document
van 47 pagina’s staat beschreven welke problemen moeten
worden opgelost en hoe deze door de banken moeten
worden gecompenseerd. Alle banken in Nederland
hebben inmiddels verklaard dat zij dit compensatieplan
accepteren.

•

Second opinion
Wat kan de toegevoegde waarde van een ‘second opinion’
voor u zijn?
•

•

Niet iedereen komt in aanmerking voor compensatie,
daarvoor zijn strikte criteria opgesteld. Aan de hand
van een vragenlijst stellen we vast of u in aanmerking
komt. Zo kunt u ook voorkomen dat u onterecht
wordt uitgesloten van compensatie.
De hoogte van het compensatiebedrag wordt aan
de hand van een lijst van 35 punten vastgesteld. De
compensatie waar u recht op heeft, is dus niet zomaar
op de achterkant van een sigarendoos uit te rekenen;
daarvoor is professionele software nodig.
Het is niet alleen van belang dat de bank de
berekeningen goed uitvoert, maar vooral ook álle
punten waarop schade is ontstaan, meeneemt in de
berekeningen.
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•

•

•

Als er gebreken zijn in de combinatie van de
financiering en het rentederivaat, moet de bank dat
repareren voor de resterende looptijd. Dat dient op
de juiste manier te worden uitgevoerd.
Als u het compensatievoorstel van de bank
accepteert, kunt u er daarna niet meer op
terugkomen, ook niet bij de rechtbank. De zaak is
dan definitief afgedaan. Het is dus van belang om te
weten of het voorstel van de bank juist en volledig
is, voordat u akkoord gaat.
Het rapport van Cadension geeft uitgesplitst per
onderdeel aan wat uw recht op compensatie is.
U kunt dus niet alleen het totaalbedrag van het
voorstel van de bank checken, maar ook op de
losse onderdelen. Mocht er een verschil zijn met het
voorstel van de bank, dan is op die manier snel de
oorzaak te vinden.
Het herstelkader dekt niet elke vorm van de
geleden schade. Mogelijk zijn er zaken die wél als
schade kunnen worden aangemerkt, maar niet zullen
worden gecompenseerd door de bank. Als dat
bedrag relatief groot is, is het mogelijk interessant
om juist niet akkoord te gaan met het voorstel dat
er komt op basis van het herstelkader. U kunt dan
wellicht beter naar het Kifid (financiële ombudsman)
gaan of naar de rechtbank om in aanmerking te
komen voor een hogere vergoeding.

Over Cadension
Cadension is specialist in het analyseren en berekenen van schade
voor zaken waarin rentederivaten een rol spelen. Deze analyses
zijn ook gebruikt in gerechtelijke procedures in renteswapzaken
en hebben zo de basis gevormd voor vele schadevergoedingen.
Cadension maakt gebruik van professionele software waarmee
historische tarieven van rentederivaten exact kunnen worden
berekend.
Cadension is één van de medeoprichters van het Kenniscentrum
Rentederivaten (KCR) dat de afgelopen jaren kritische rapporten
heeft geschreven als reactie op onderzoeken van AFM over de
verkoop van renteswaps aan het mkb. Deze rapporten en de
gesprekken met AFM en de Derivatencommissie hebben mede
geleid tot het tot stand komen van het herstelkader.
Vaste tarieven
Het herstelkader bestaat uit verschillende onderdelen. Het kan
zijn dat niet alle onderdelen op uw situatie van toepassing zijn.
Daarom stellen we vooraf met u vast welke modules voor u
relevant zijn. Op basis daarvan offreren wij u vooraf een vast
tarief voor het rapport.
Benodigde informatie
U ontvangt van ons een e-mail waarin we duidelijk aangeven
welke informatie nodig is, want ook dat is afhankelijk van welke
modules voor u relevant zijn. Zo kunnen we voorkomen dat u
teveel informatie gaat verzamelen.
Hoe nu verder?
Heeft u in interesse in een compensatierapport van Cadension,
neem dan contact op met ons. Samen kunnen we dan vaststellen
welke modules in uw situatie van toepassing zijn. Op basis van
die inventarisatie krijgt u binnen 10 dagen een offerte van ons.
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