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Eengrootbedrijfheeft tochrechtopscha-
devergoedingvoorrenteswapsdiedebank
heeftverkocht,alsvoorafduidelijkwasdat
het bedrijf geen speciale kennis had over
dit soort financiële instrumenten.

MetditarrestgisterenvanhetGerechts-
hof DenHaag komenmogelijk veelmeer
bedrijven inaanmerkingvooreenvergoe-
dingindeslependezaakrondrentederiva-
ten.Hethofoordeelde inhetvoordeelvan
eenmiddelgrootstaalbedrijfdatdoorzijn
omvangniet inaanmerkingkwamvoorde
vorig jaarvastgestelde landelijkeregeling,
het zogehetenherstelkader.
‘Deze uitspraak is van belang voor on-

dernemers die vanwege hun omvang vol-
gens dewet professioneel zijn,maar dat
feitelijk niet zijn omdat het hen aan ken-
nis over rentederivaten ontbrak’, schrijft
RogerKroesvanBos&PartnersAdvocaten,
diehet bedrijf heeft bijgestaan.

Totnu toe gingdediscussie over rente-
derivatenvooraloverhetmidden-enklein-
bedrijf. De landelijke regeling is bedoeld
voor een kleine 20.000 rentecontracten
voorbedrijvenmeteenbalansvanminder
dan€20mln.Methetvonnis indezaakvan
staalbedrijf Kontinex, waarvan de balans
tweekeerzogrootwasbijhetafsluitenvan
hetrentecontract,komenveelmeerbedrij-
ven voor vergoeding in aanmerking.
Kontinex kon in het proces teruggrij-

penophet ‘TreasuryInventarisatieFormu-
lier’,datsamenmetdebankisopgesteldin
2006 vlak voor het afsluiten van de eerste
renteswap.DaarinstaatexplicietdatKon-
tinexeenniet-professioneleklant iszonder
interntreasurybeleid.Hethofzegtdathet
staalbedrijf weliswaar geenparticulier is,
maardatRabobank—debankinkwestie
—hetdesondanks ‘innietmisteverstane
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Uitspraak in proces staalbedrijf Kontinex
zet deur open voor meer claims van
bedrijven die buiten herstelkader vallen

bewoordingendiende te informerenover
debijzondererisico’svandedoorhaarge-
adviseerde en verkochteproducten’.

Kontinexhadrenteswapsdiepasopeen
latermoment ingaan, voor kredieten die
nog niet zijn opgenomen. Dat is extra ri-
sicovol. Toen het bedrijf tijdens de crisis
moestkrimpenenonderdelenmoestver-
kopenomschuldenafte lossen,wasereen
zogenoemde ‘overhedge’. Oftewel, er wa-
renmeerswapsdanerleningenwaren.Dat
betekendedatKontinex juistmoest beta-
lenbijdetoenzeer lagerente, inplaatsvan
beschermd tewordendoorde swap.

WelkeschadeKontinexpreciesvergoed
krijgt, isnognietbepaald.Hethofzegtdat
bij de bepaling van de schade niet alle el-

Arrest belangrijk voor
bedrijven die wegens om-
vang als ‘professioneel’
worden beoordeeld, maar
dat niet zijn

20.000

€700mln

De landelijke regeling was
bedoeld voor bijna 20.000
rentecontracten, afgesloten
met mkb-bedrijven.

Rabobank heeft €700mln
opzijgezet voor compensa-
tie midden- en kleinbedrijf.

lendediehetbedrijf indecrisis is overko-
men, op conto vande swapsmagworden
geschreven.Ookmeteengewonevastren-
tendeleningwarenerwellichtproblemen
geweest. ‘Dit zal bij de vaststelling van de
omvangvandeschademoetenwordenna-
gegaan’, aldushet arrest.
Het hof gaat veel verder dan de recht-

bank,die in juli2015 indezelfdezaaknog
Rabobank inhet gelijk stelde. Volgensde
lagererechtersrustteopdebankgeenbij-
zondere zorgplicht, juist vanwege de gro-
te omvang.

Onduidelijk isnoghoeveelbedrijvendie
buitendenationaleregelingvallen,dank-
zij dit arrest alsnog een vergoeding kun-
nen krijgen. Volgens Patrick vanGerwen

van bureauCadension, die als financieel
adviseur gedupeerden bijstaat, komt een
grote groep bedrijven alsnog in aanmer-
king voor een regeling.
‘Met nameRabobank heeft een flinke

groep klanten destijds als niet-professi-
oneel bestempeld’, stelt hij. ‘Terwijl die
klanten volgens de formele criteria pro-
fessioneel waren.’Want in het landelijke
herstelkader zijn alleen cijfermatige nor-
mengehanteerd(zoalsomzetenbalansto-
taal)omtebepalenwelkbedrijfwelenniet
in aanmerkingkomt.
Rabobank is de grootste verkoper van

renteswaps. De bank heeft €700mln op-
zij gezet voor de uitvoering van de lande-
lijke compensatieregeling voorhetmkb.
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