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ToezichthouderAFMblijkteenwaakhond
zonder tanden bij de afwikkeling van het
rentederivatendrama.DeAutoriteitFinan-
ciëleMarktenisweliswaarformeelaange-
wezen als toezichthouder op de schade-
afhandeling,maardewaakhondkannaar
eigen zeggen helemaal geen sancties op-
leggen aanbankendie een loopje nemen
metde compensatie voormkb’ers.
‘Wij beschikken binnen het Uniform

Herstel Kader (de in 2016met de banken
overeengekomen civielrechtelijke com-
pensatieregeling, red.) niet over handha-
vingsinstrumentarium,omdatwijdieniet
hebbengekregen’,zegteenwoordvoerder
van de AFMna vragen van het FD. Belan-
genbehartigers van gedupeerdemkb’ers
reageren verbijsterd.

Zesbanken,waaronderRabobank,ING,
ABNAmroenDeutscheBank,verkochten
voor de financiële crisis zogeheten ren-
teswapswaarmeeondernemersmetfinan-
cieringenzichkondenindekkentegeneen
oplopende rente.Maar de rente daalde,
waardoor de financieringslasten juist ex-
plodeerden.Detotaleschadevoorhetmkb
wordtgeraamdopmeerdan€1,5mrd,geld
dat indezakkenvandebankenverdween.

DeAFMisdoordeministeraangewezen
alstoezichthouder. ‘MaardeAFMblijktnu
een politieagentmet een klappertjespis-
tool’, zegtmkb-adviseur Patrick vanGer-

Belangenbehartigers vanmkb’ers
verbijsterd over onmacht toezichthouder

wenvanCadension. ‘Dit ishetgrotefailliet
van de toezichthouder. De AFM is onder-
deelgewordenvanhetprobleem,inplaats
vandeoplossing.’

De toezichthouder stelt zelf wel ‘bevin-
dingenterugtekoppelenaandebank,die
daareigenlijkaltijdophandelt’.Hoevaak
dat precies gebeurt enwat daarvan de re-
sultaten zijn, vertelt de AFM niet. Maar
komteenondernemerernietuitmet zijn
bank, dan kanhij altijd nognaar de rech-
ter, zegt eenwoordvoerder.
De kwestie kwam aan het licht nadat

hetFDvragensteldeover een vorigeweek
naarministerHoekstravanFinanciënver-
stuurd schriftelijk verzoekomdeAFM ‘te
bewegen handhavend op te treden’. Die
brief isvandestichtingRenteswapschade-
claimdie de belangen van zevenhonderd
mkb’ers behartigt. Vooral bij Deutsche
Bank gaat hetmis, ziet Pieter Lijesen van
Renteswapschadeclaim. In ruim20%van
dedoorzijnstichtinggecontroleerdeDeut-
scheBank-dossiers zitten fouten.
Lijesen gaf fouten door aan de AFM,

maar de waakhond ‘laat aantoonbaar
na te handhaven’, schrijft hij, in de hoop
dat deminister in actie komt. Lijesen en
VanGerwen verwachtende komende tijd
meer fouten te vinden, omdat banken de
complexedossiers voorhet laatsthebben
bewaard. Deminister wil voorlopig niet
reageren, aldus eenwoordvoerder.

Maar inmiddels is dus duidelijk dat de
AFM naar eigen zeggen helemaal geen
sancties kan opleggen. Belangenbeharti-
gerVanGerwenspreektvan‘eenontwerp-
fout’. De compensatieregeling kwam er
volgens hem juist omdat de AFMer voor-
dienniet inslaagdedeafwikkelingvanhet
derivatendramaingoedebanente leiden.
Ookmochtenmkb’ers niet nog verder op
kostenwordengejaagdmeteengangnaar
de rechter. Dat de AFM nu zegt dat een
mkb’er altijd nog naar de rechter kan,
noemtVanGerwen ‘eengotspe’.
De speciale commissie die het UHK

heeft opgesteld erkent desgevraagd geen
aparte handhavingsregels te hebben op-
genomen. ‘Maarwijgaanerooknietover’,
zegt commissielid Rutger Schimmelpen-
ninck. De AFM zegt: ‘Wewillen niemand
vanhet kastje naar demuur sturen,maar
dit isechteenvraagvoordederivatencom-
missie.’Hetministerie laat het bij deme-
dedelingdat ‘deAFMtoezichthoudtopde
uitvoering vanhetUHKdoordebanken’.
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