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DOOR:  Patrick van Gerwen 

TOEZICHT

Een commissaris of toezichthouder die inhoudelijke deskundigheid mist op 
specifieke financiële terreinen kan prima fungeren, mits hij op tijd de risico’s van 
complexe financiële producten onderkent. Zo kan hij, indien nodig, snel de stormbal 
hijsen. En eventueel de ontbrekende kennis inhuren voor een second opinion.

REAGEER ADEQUAAT  
OP RENTEDERIVAAT 

Commissarissen hebben vaak goed gevoel 

bij onderwerpen die het primaire proces van 

een onderneming of instelling raken. De 

kwaliteit van het toezicht wordt versterkt 

doordat de toezichtsorganen breed zijn 

samengesteld. Maar steeds vaker liggen de 

uitdagingen ook op vlakken die buiten dat 

primaire proces liggen. Een concreet voor-

beeld daarvan is het gebruik van rentederi-

vaten in het financiële beleid van bedrijven.

Deze complexe financiële producten zijn 

sinds eind jaren negentig in zwang geraakt. 

Niet alleen bij grote multinationals, maar 

ook bij kleinere bedrijven en – niet te ver-

geten – bij zorginstellingen, onderwijsin-

stellingen en gemeenten. Het nieuws over 

de financiële problemen waarmee Vestia 

en Holland Casino te kampen hebben, laat 

zien dat rentederivaten veel impact kun-

nen hebben. Zo moest Holland Casino een 

verliespost van 16 miljoen euro incasseren, 

omdat het rigide  financieel instrument 

onvoldoende was afgestemd op de onzeker-

heid die nog in het investeringsplan zat. 

Het financiële risicoprofiel van een onder-

neming kan daardoor wezenlijk anders zijn 

dan aanvankelijk wordt gedacht. Omdat 

rentederivaten gekoppeld zijn aan de finan-

ciering en zo betrekking hebben op grote 

hoofdsommen, kan de impact erg groot zijn. 

Daarmee is het verstandig het beleid en de 

beheersing van rentederivaten als onder-

werp op de agenda van de vergaderingen van 

de raad van commissarissen te zetten.

Voordat een commissaris dit onderwerp als 

agendapunt opvoert, is het van belang dat hij 

zich afvraagt hoe groot de kans is dat rente-

derivaten worden toegepast bij een onderne-

ming. Die kans is groot in situaties waar veel 

financiering in het spel is. Dat komt niet alleen 

voor bij de structurele grootverbruikers van 

leningen en bankfinancieringen. Het kan net 

zo goed een ziekenhuis zijn dat financiering 

aantrekt voor een grootschalige uitbreiding 

of nieuwbouw. Of een lening voor herhuisves-

tingsplannen, zoals dat gebeurde bij Holland 

Casino. In feite moet een commissaris bij elk 

bedrijf waar een grote financieringsbehoefte 

is, of die nu structureel of tijdelijk is, infor-

DLA-DC-25_p8-9_Juridisch Rentederivaten.indd   8 29-09-14   11:07



DE COMMISSARIS        9

neveneffect van zo’n afstemming is dat er 

minder jargon wordt gebruikt, wat de kans 

op misinterpretatie aanzienlijk verkleint. 

Overmatig gebruik van jargon kan trou-

wens ook een indicatie zijn dat relevante 

informatie wordt verhuld. Dat belemmert 

het toezicht.

 4Vraag altijd of het mogelijk is om 

bestaande renterisico’s op een alter-

natieve, eenvoudigere manier af te 

dekken. Er zijn – nog steeds – constructies 

in de markt die op het eerste gezicht het 

bijna onmogelijke bieden, zoals verlaging 

van de rentelasten of bescherming tegen 

rentestijging zonder (extra) kosten. Dit 

soort constructies is vaak herkenbaar aan 

exotische productnamen met veelbelovende 

bijvoeglijke naamwoorden als ‘super’, ‘ex-

tendible’, ‘cancellable’ en ‘pay later’. Vraag 

altijd waarom een eenvoudigere oplossing 

niet volstaat. Hoewel een renteswap door 

de bank al snel wordt gepresenteerd als een 

‘instapproduct’, wil dat zeker niet altijd 

zeggen dat dat de meest eenvoudige en pas-

sende oplossing is. 

 5Check of er vaak iets verandert. Een 

plotselinge of sterke toename in om-

vang of in het aantal transacties in ren-

tederivaten kan duiden op veranderd beleid 

of veranderd gedrag van de bedrijfsleiding. 

Zeker als het risicoprofiel niet wezenlijk is 

veranderd. Bovendien: een verandering in 

beleid had vanzelfsprekend vooraf moeten 

worden goedgekeurd door de raad van com-

missarissen. En een verandering in gedrag 

kan een indicatie zijn voor overmoed van de 

bestuurders of gevoeligheid voor commerci-

ele druk vanuit de leveranciers, de banken.

 6Wat zegt de accountant? Zijn opinie 

moet verder gaan dan de vaststelling of 

een derivatenpositie ‘effectief’ of ‘niet-

effectief’ is en of er sprake is van kostprijs 

hedge-accounting. De accountant moet name-

lijk ook inzicht kunnen geven in bijvoor-

beeld de ontwikkeling van de marktwaarde 

en de bijbehorende liquiditeitsrisico’s die 

samenhangen met de derivatenportefeuille. 

Want het is in theorie mogelijk dat bij een 

perfecte afdekkingsstrategie tussentijds 
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HOLLAND CASINO

Holland Casino had renteswaps ter afdekking 
van het renterisico van een revolving loan 
(€ 80 mln). Bij een revolving loan wordt een 
maximum krediet vastgesteld en kan de 
onderneming naar behoefte opnemen (en 
eventueel tussentijds terugbetalen). Die flexi-
bele financiering was onder andere afgestemd 
op de herhuisvesting van de casino’s in Venlo 
en Utrecht. Toen een deel van de huisvestings-
plannen echter niet werd uitgevoerd, had 
Holland Casino minder financiering nodig. 
Maar de renteswaps, die waren afgesloten om 
het renterisico op diezelfde financiering af te 
dekken, waren juist afgestemd op een continu 
en volledig gebruik van de financiering. Het 
afkopen van de overtollige renteswaps kostte 
Holland Casino € 16 miljoen.

meren hoe het bedrijf omgaat met renteri-

sico’s en welke producten de onderneming 

daarvoor inzet.

De volgende zes punten geven houvast voor 

een kritisch high level toezicht en extra aler-

theid op ingewikkelde financiële constructies. 

 1Vraag allereerst inzicht in het finan-

ciële beleid rondom renterisico en 

rentederivaten, vastgelegd in het 

‘treasury-statuut’. Dit document zelf is ui-

teraard van belang, maar nog interessanter 

is hoe het proces daaromheen is geregeld: 

wie heeft het statuut opgesteld, wie beheert 

het, wie keurt het goed? Hoe vaak vindt 

een update plaats en wordt er bijvoorbeeld 

gerapporteerd bij overschrijding van vastge-

legde grenzen?

 2Vraag inzicht in de rolverdeling. 

In feite gaat het om de AO/IC: de 

administratieve organisatie en in-

terne controle. Zijn de rollen van beleid, 

uitvoering en rapportage geconcentreerd 

bij een paar mensen, dan kan de kwaliteit 

van de interne controle tekortschieten. Hoe 

wordt dat risico beheerst en wordt dat door 

de onderneming zelf ook onderkend? Een 

bedrijf loopt in zo’n situatie ook het risico 

een ‘goeroe’ te creëren, een almachtige die 

alles weet over rentederivaten en daarover 

ook zelf mag rapporteren. Dan is het gevaar 

dat niemand ondertussen begrijpt wat hij 

exact doet. Vraag daarom altijd om een 

recente AO/IC-beschrijving, door wie deze is 

opgesteld en goedgekeurd. Vergeet niet dat 

die goedkeuring zowel in- als extern moet 

zijn gegeven.

 3Check of de CEO kan uitleggen wat het 

belang en de omvang van renterisico 

voor de onderneming is en hoe het be-

drijf daarmee omgaat. Renterisico’s komen 

voort uit het primaire bedrijfsproces. Een 

naadloze afstemming tussen de treasury-

specialist en de algemeen verantwoordelijke 

bestuurder is daarom cruciaal. Een (voorge-

nomen) verandering in het bedrijfsproces 

kan namelijk behoorlijke invloed hebben op 

het renterisico en vice versa. Denk bijvoor-

beeld weer aan de ambitieuze huisves-

tingsplannen van Holland Casino. Prettig 

dusdanige liquiditeitsrisico’s ontstaan, dat 

dit een significante impact heeft op de be-

drijfsvoering. Vraag wat het effect is van de 

derivatenposities op het totale risicoprofiel 

van de onderneming.

Commissarissen en toezichthouders zon-

der gedegen achtergrond in de financiële 

sector moeten beseffen dat er geen sprake 

is van een level playing field tussen hen en de 

treasurer. Dat is geen ramp, zolang zij zich 

realiseren dat zij minder specialistische 

deskundigheid op dit terrein hebben en 

beseffen dat ze zich op dit vlak zeker niet al-

leen door intuïtie mogen laten leiden. Naar 

aanleiding van de antwoorden op deze zes 

punten kunnen zij met hun scherpe beoor-

delingsvermogen een nog betere inschatting 

maken of zij rode vlaggen moeten plaatsen. 

Eén of meerdere rode vlaggen vraagt actie: 

moeten we het toezicht aanscherpen? En zo 

ja, roepen we daar de hulp van een deskun-

dige bij in? Een kritische raad van commis-

sarissen weet ongetwijfeld onmiddellijk wat 

verstandig is.   
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