Aantal kwetsbare mkb-klanten krijgt
voorschot in derivatendossier
Wouter Keuning
Amsterdam
Een aantal kwetsbare mkb’ers aan
wie in het verleden ten onrechte
ingewikkelde rentederivaten zijn
verkocht, krijgt in de loop van dit
jaar een voorschot op schadeherstel van hun bank. Dat staat in de
voortgangsrapportage over de uitvoering van het uniform herstelkader rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Demissionair minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft het
rapport van de toezichthouder gisteren naar de Kamer gestuurd.
Om hoeveel klanten het gaat,
meldt de AFM niet. De hoogte
van het voorschot is per klant en
per derivaat verschillend. Zowel
mkb-klanten die momenteel onder bijzonder beheer van hun bank
vallen als klanten die op 5 juli 2016
in een juridische procedure waren
verwikkeld worden volgens de AFM
tot kwetsbare klanten gerekend.
ABN Amro laat weten dat het alle
klanten, ook de niet-kwetsbare, die
het dit jaar nog geen aanbod tot
schadeherstel kan doen een voorschot zal aanbieden. De bank geeft
daarmee voor het eerst aan niet al
zijn klanten in 2017 een voorstel tot
schadeherstel te zullen doen.
Tot nu toe was Rabobank de enige bank die hardop zei sommige
klanten pas in 2018 , later dan eerst
verwacht, een aanbod tot schadeherstel te zullen doen. Met deze
bank bekijkt de AFM momenteel
de mogelijkheid om tot een vergelijkbare oplossing te komen als
ABN Amro. Of Rabobank dat gaat
doen, is mede afhankelijk van de
vraag of uitbetaling van dat soort
voorschotten niet tot nieuwe ‘onevenredige vertraging’ zal leiden.
Na 2007 kochten mkb’ers in Nederland voor ruim € 26 mrd aan
rentederivaten om zich in te dek-
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ken tegen rentestijgingen. Toen de
marktrente daalde, kregen zij echter hoge, onvoorziene kosten voor
hun kiezen. Vorig jaar juni werd
een zogeheten herstelkader gepubliceerd. Daarin staat hoe banken
hun klanten moeten vergoeden.
De uitvoering van het herstelkader bleek afgelopen maanden
dermate complex dat gedupeerde
mkb’ers nog langer moeten wachten op schadeherstel dan eerder
werd aangenomen. Het dossier
sleept al sinds 2012 voort.
De betrokken banken hebben
samen ruim € 1,3 mrd aan voorzieningen opzijgelegd in verband
met het rentederivatendossier.
Rabobank en ABN Amro verkochten veruit de meeste derivaten aan
mkb’ers. De voorziening van Ra-

bobank bedraagt € 700 mln, ABN
Amro heeft € 530 mln apart gezet.
Hoeveel mkb’ers er in totaal
recht hebben op een herstelbetaling volgens het herstelkader is
nog steeds onduidelijk. Volgens
de rapportage van de AFM gaat
het om minstens 18.000 mkb’ers.
Van die groep is tot nu toe vastgesteld dat zij voldoen aan de voorwaarden voor schadevergoeding
die het herstelkader stelt.
Klanten die akkoord gaan met
het voorschot gaan niet automatisch akkoord met het uiteindelijke
voorstel tot schadeherstel, laat de
AFM desgevraagd weten. Navraag
leert echter dat de voorschotten
voorwaardelijk zijn. Klanten die
akkoord gaan met het voorschot,
maar niet met de uiteindelijke

compensatie, zullen uiteindelijk
het voorschot weer terug moeten
betalen, aldus een woordvoerder
van de toezichthouder.
Patrick van Gerwen, die met zijn
bureau Cadension talloze gedupeerden bijstaat, noemt de voorschotten daarmee een wassen
neus. ‘Wat kan een ondernemer nu
met een bedrag, waarvan hij niet
weet of hij het uiteindelijk kan gebruiken of niet? Helemaal niets.’
Van Gerwen hekelt verder het
feit dat de banken een aantal
kwetsbare klanten uitsluit voor de
voorschotten. ‘Op grond waarvan is
bijvoorbeeld besloten dat ondernemers die in staat van faillissement
verkeren geen recht hebben op een
voorschot?’ vraagt hij. ‘Dat zijn bij
uitstek kwetsbare ondernemers.’

