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Deltaplan Derivaten 
 

Reikwijdte 

- Niet alleen niet-professionele MKB, maar volledige MKB 
- Particulieren (zoals vastgoedbeleggers) 
- Niet-professionele (semi) publieke instellingen  

 

‘Substantieel deel’ 

- ook contracten die voor 1 april 2014 zijn beëindigd 
- alle reeds afgeronde herbeoordelingen (incl. getroffen schikkingen) opnieuw herbeoordelen 

(deze zijn namelijk tot stand gekomen op basis van een onvolledige en/of onjuiste 
herbeoordeling) 

 

Communicatie 

- Concrete en heldere informatie voor klanten, waaruit ze kunnen opmaken wat de criteria voor 
herbeoordeling zijn (checklist). Op die manier kunnen zij zelf ook toetsen of de bank alle 
aspecten in de herbeoordeling meeneemt en kunnen zij zich voorbereiden op het gesprek. 

- Uniforme brief naar klanten, opgesteld c.q. goedgekeurd door AFM 
- Banken vullen de uitkomsten van de herbeoordeling in op de checklist, zodat deze voor de klant 

makkelijk is na te lopen. Bovendien is het op die manier eenvoudiger voor AFM (of andere 
partijen) om een controle uit te voeren op de herbeoordeling. 

- Communicatie door banken op de ‘internetbankieren’ website, en niet op de corporate website 
(bijvoorbeeld dus op Rabobank.nl ipv op Rabobank.com). 

- Klanten moeten direct contact kunnen hebben met de degene die inhoudelijk zijn dossier heeft 
herbeoordeeld. 

 

Coordinatie 

- Binnen de bank op Directie Nederland niveau een ‘project owner’ aanstellen 
- Verantwoordelijken voor de herbeoordelingen mogen geen rol hebben (gehad) in de verkoop 

van rentederivaten 
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Inhoudelijk 

Standaardisatie aanpak. Concrete richtlijnen. Richtlijnen communiceren aan klanten. 

a. Gestandaardiseerde manier voor vaststellen en vergoeden voor overhedges 
Aandachtspunt: alleen die leningen meenemen waarvoor aanvankelijk de rentederivaten waren bedoeld. 

Nu worden regelmatig andere (latere) leningen of rekening courant kredieten alsnog ‘onder’ de 

renteswap gehangen, waardoor er géén overhedge lijkt te zijn. Dat is niet correct.  

Alle overhedges worden op kosten van de bank gerepareerd. 

 

b. Gestandaardiseerde manier voor vaststellen en vergoeden van mismatches 
Indien de looptijd van het rentederivaat langer is dan dat van de onderliggende lening, dan dient 

compensatie plaats te vinden op basis van een rentederivaat met dezelfde looptijd als die van de lening. 

Een renteswap in combinatie met een rekening courant krediet is per definitie een mismatch in looptijd. 

De te hanteren looptijd voor een rekening courant krediet is 1 dag (want dagelijks eenzijdig door de bank 

opzegbaar). Bij een kortere looptijd hoort vaak ook een lager rentetarief; dat dient meegenomen te 

worden in de compensatie. 

 

c. Terugdraaien van verhogingen van renteopslagen voor leningen die onder de rentederivaten 
vallen, inclusief schriftelijke toezegging dat deze niet gedurende de looptijd van het rentederivaat 
zal worden verhoogd 

Banken maken nu nog een discutabel onderscheid bij vergoeding van opslagen, gebaseerd op de 

(beperkte) informatievoorziening op dit punt. Als bijvoorbeeld uit de documentatie niet eenduidig blijkt 

dat opslagverhogingen niet gedekt worden door het rentederivaat, gaan banken niet over tot volledige 

vergoeding. Gezien de onduidelijke informatievoorziening op dit punt, zowel mondeling als schriftelijk, 

dienen alle opslagverhogingen voor 100% gecompenseerd te worden. 

 

d. Alle exotische derivaten worden teruggedraaid 
Daarbij zal altijd gekeken worden naar het belang van de klant. Bijvoorbeeld het vervangen van een 

Cancellable Swap (waarbij recht op vroegtijdige beëindiging bij de bank ligt) door een plain vanilla swap 

is voor de bank bijna altijd een gunstige aanpassing. De klant moet dan de optie krijgen om zelf ook het 

recht op ‘cancellen’ te gebruiken, waardoor de looptijd van het rentederivaat verkort kan worden. 

 

e. Bepaling van alternatieve afdekkingsmogelijkheden op basis van informatie die destijds 
beschikbaar was 

Wanneer het klantdossier van de bank niet volledig is, mag dat door de bank niet als belemmering 

worden opgeworpen. 

Hierbij dient gekeken te worden naar de uitgangspunten ten tijde van advisering: 

- Wilde de klant eigenlijk een lening met een vaste rente? 
- Wilde de klant een bescherming tegen een (té grote) rentestijging? 
- Was het een voorwaarde van de bank om renterisico af te dekken? 
- Is door de bank vastgesteld voor welke omvang, looptijd en type renterisico moet worden 

afgedekt? 
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- Heeft de bank schriftelijk alternatieve oplossingen aangeboden? 
- Is er een duidelijk vastgelegde reden waarom geen Cap is geadviseerd? 
- Is duidelijk vastgelegd welk renterisico de klant zelf (financieel) kon opvangen? 
 

f. Terugbetaling gemaakte marge bank 
Banken dienen 60% van de door hen gemaakte winstmarge op een rentederivaat terug te betalen aan de 

klant. Zowel renteswaps als ‘zero cost’ constructies zijn als kosteloze oplossingen gepresenteerd, maar 

blijken dat in de praktijk allesbehalve te zijn geweest.  

 

g. Informatievoorziening 
In gevallen waarbij de bank géén alternatieve oplossing heeft gepresenteerd (schriftelijk) én in gevallen 

waarin de door de bank verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist is, is per definitie sprake van 

onvolledige en/of onjuiste dienstverlening en dient het rentederivaat teruggedraaid te worden 

 


