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Rentederivaten:
dossier isnog lang
niet afgesloten

Marcel de Boer
Amsterdam

Deafhandelingvanhetrentederivatendossier
sleept zich voort.Weliswaar zijn vier van de
zes banken die jarenlang complexe, dure en
niet-passende financiële instrumenten aan
mkb’ers verkochten, klaarmet het versturen
vancompensatieaanbiedingen,maarvoorRa-
bobankenABNAmroetterthethoofdpijndos-
sier nogflinkdoor.

Dit blijkt uit een nieuw voortgangsrapport
van toezichthouder Autoriteit Financiële
Markten (AFM).
Aan ruim 15.000 gedupeerde mkb’ers

hebben ING,VanLanschot, SNS (Volksbank)
enDeutsche Bank, plus de twee grootverko-
persRabobank enABNAmro, inmiddels een
bedragvan€860mlnuitgekeerdalscompensa-
tievoorschadeenvergoedingvoorgrootschali-
gezorgplichtschending.Detellerzalnogflink
oplopen.Bijelkaarhebbendezes instellingen
€1,5mrdgereserveerd.Rabobankisgoedvoor
dehelftvandatbedrag.Eenwoordvoerdervan
de Utrechtse instelling liet desgevraagdwe-
ten ruwweg de hele €750mln nodig te zullen
hebben.
Eind 2018 hadden bijna 17.000 van de

18.953gedupeerdemkb-ondernemers inhet

rentederivatendossiereencompensatieofeen
volledig voorschot aangeboden gekregen, al-
dusdeAFM.IneenbriefaandeTweedeKamer
steltministerWopkeHoekstra verheugd ‘dat
voorhetgrootstedeelvandemkb-klantenhet
einde inzicht is’.Hijonderstreeptweldathet
‘ondanks deze positieve berichten van groot
belang is dat de voortgang goed gemonitord
blijftworden’.

Debankenverkochtenjarenlangderivaten
waarmee ondernemers zich indekten tegen
een oplopende rente.Maar vaak werden de
ondernemers niet goed voorgelicht over de
risico’s ofwerdhenniet-passende, complexe
endure instrumenten aangeraden. Zokwam
hetvoordatklanteneenderivaatkregenwaar-
vandeomvanggroterwasdandebijbehorende
lening,ofdateenderivaateenlangere looptijd
haddande leningdiebeschermdmoestwor-
den.Ondermeerboerenenbinnenvaartschip-
perszijnhierdoor ingrotefinanciëlemoeilijk-
hedengekomen.

Lange tijdwildendebankenniet toegeven
dat zij fouten hadden gemaakt,maar onder
grotepolitieke enmaatschappelijkedrukbe-
slotenzemedio2016te tekenenvooreenvrij-
willigeoplossing,hetzogehetenUniformHer-
stelkader (UHK).Dit herstelplan schrijft voor
hoe het compensatieproces precies in zijn
werk gaat en bevat afspraken over de hoogte
vandevergoeding.Eenonafhankelijkebeoor-
delaarcontroleertallestappendiedebanken
zetten.

Inmiddelshebbenvierbankenhunklanten
eendefinitief aanbodgedaan.ABNAmrover-
wacht eind dit kwartaal de laatste 1500 aan-
bodbrieven te versturen, waarbij de externe
controle later zal plaatsvinden. Als dan blijkt
dat klanten te weinig is aangeboden, wordt
dit aangevuld. Is de compensatie te hoog uit-
gevallen, danhoeft de klant niets terug te be-
talen. Rabobank heeft voor de jaarwisseling
al zijnklanteneenbrief gestuurd. In2600ge-
vallenginghetomeenvoorschotbrief,waarbij
decomplexeonderliggendeberekening later
dit jaar wordt verzonden.Maar iedere klant
weet inmiddelswaarhijofzijopkanrekenen.

Als de ondernemer het aanbodniet accep-
teert,moetheteventueelalbetaaldevoorschot
aan de bankworden terugbetaald. Onderne-
mershebbentwaalfwekendetijdomhetaan-
bod van hun bank te accepteren. Aangezien
debankenzelf al vele jarenbezig zijnmethet
dossier, vindenveelgedupeerdenditeenveel
te korte periode. Desalnietteminwaren circa
8000mkb’ers eind 2018 akkoord gegaan. Er
zijn in totaal 110klantendiehetaanbodheb-
benafgewezen, aldusdeAFM.
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