
BANKEN

Veel fouten bij
afwikkeling
rentederivaten
Debanken zijnbegonnenmetde
laatste loodjes vandeafwikkeling
vanhet rentederivatendrama.
Maardat is geen redenomach-
terover te leunen.Uit een inven-
tarisatie die op verzoek vanHet
FinancieeleDagblad is gemaakt,
blijkt dat ernog veelmisgaat: in
ruimdehelft van alle voorstellen
zaten foutendienadelig uitpak-
ten voor cliënten.DeAFMgeeft
desgevraagdgeen cijfers over de
afwikkeling endoet fouten af als
incidenten.
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. Volgens de AFM
accepteert 95% van de
gedupeerde onderne-
mers compensatievoor-
stellen van de bank.. Financieel adviesbu-
reau Cadension bekeek
voorstellen aan zijn
klanten.. In de helft van alle
voorstellen zaten fouten.

B A N K E N

Foutderivatendrama

Z
e zijnnaar eigen zeggen ‘tot de
bodemgegaan’.Maardeze len-
teochtend in april is er dan toch
opeens een verlossend telefoontje:
DeutscheBank zegt te gaan com-
penseren.Het telefoontje zouhet

eindekunnen zijn van een slependgevecht van
deondernemersfamilieBroekman, dienaar
eigen zeggen ‘tot tweekeer toedoorbankiers in
het pak is genaaid’: eenkeermet eengedeelte-
lijk faillissement vanhunwinkelketen als gevolg
vande crisis en eenkeermet giftige rentederiva-
ten. ‘Maarwij zijnBroekmannen.Wij zijn goed
inmensenkleden.Dat zullenweblijvendoen.’

Aanhetwoord is de59-jarigeMargriet Broek-
man. Ze is de echtgenote vande64-jarigeTom
Broekman, telg uit eenbefaamdUtrechts ge-
slacht van textielfabrikanten enkledingverko-
pers en tegenwoordig indeDomstad vooral
bekendals eigenaar van jeanszaakDeRode
Winkel.Margriet is volgensTom ‘eenechte
dossiertijger’. Ze voert al jarenhet secretariaat
vanhet bedrijf enheeft de gewoonte omwerke-
lijk alles te bewaren, vertelt Tom.

Het is eengewoontedie achteraf cruciaal
blijkt:Margriet dichtte dehiaten indedoorde
betrokkenbankenaangelegdederivatendos-
siers vandeUtrechtse textielondernemers. En
ze schakeldemethaar echtgenoot eenexpert in
die opbasis vanhet familiedossier een eigenbe-
rekeningmaakte.Die rekensomzettededoorde
banken voorgestelde afwikkeling compleet op
zijn kop: huncompensatie ging vanbijnaniks
naar eenhalfmiljoen.

Broekman is één vande ruim20.000onderne-
mersdie voordefinanciële crisis derivaten
kregenaangesmeerddoorbankiers vanDeut-
scheBank, ING,ABNAmro,Rabobank, SNS
enVanLanschot.Dederivaten zijn complex,
maarwerken—simpel gezegd—als een ver-
zekering tegenoplopende rente opfinancie-
ringen.Geengek idee, vondTomBroekman
destijds. ‘Wijmoestenherfinancieren.De rente
schommelde in2006 rondde4%. Ikherinnerde
menoggoeddat de rente eind jaren zeventig op
13%stond.’

TORENHOGE OPSLAG
Het leekonvermijdelijk dat de rente vroegof laat
weer zougaan stijgen.Maarhet tegenovergestel-
de gebeurde.Duizendenmiddenstanders gin-
genhet schip in, omdat zenuopeens eenopslag
moestenbetalen.DeBroekmannenbecijferden
dat zemaar liefst €750.000meerhebbenbetaald
aanhunbankendanwanneer ze een rentevaste
financieringhaddengenomen.

‘Wij voelenonsdaarwel comfortabel bij’, zei
een ING-bankier toen ze in2016bij hunbank
aandebel trokkenover de torenhogeopslag.De
jarenlange strijd omcompensatie diedaarna
ontstond laat zichnoghet beste omschrijven
als eenpeperdure achtbaanrit. Aanvankelijk bo-
dendebanken€15.000 compensatie,maar kort
daarnawerden ze ‘out of scope’ verklaard. Voor
het grootste deel kregen ze geen compensatie
meer, omdat zedaar volgensdebankniet voor
in aanmerkingkwamen.

Opaanraden vaneenbevriende accountant

De banken zijn bezig met de laatste loodjes
van het rentederivatendrama. Uit een
inventarisatie op verzoek van het FD
blijkt dat daarbij nog veel misgaat:
‘Dit is verontrustend.’

In het kort

schakeldendeBroekmannenPatrick vanGer-
wen vanfinancieel adviesbureauCadension in.
Hij beet zich vast inhundossiermet 242unieke
documenten. Sindsnovember 2017 is er 331
keer gemaildmetdebankenenVanGerwen.

Het aantal telefoontjes is niet geregistreerd,
maarVanGerwenheeft volgensMargriet Broek-
man ‘deblarenop zijn tonggeluld’ omdeban-
kiers inbeweging te krijgenenwist henervan te
overtuigendat de familiewel voldeedaande cri-
teria voor ruimecompensatie.Dematerie is taai
enongelooflijk complex, zegt ze. ‘We zijnhier
jarenlang vrijwel dagelijksmeebezig geweest.’

Het resultaatmagerwezen: alsDeutsche
daadwerkelijk over debrugkomt, krijgen zenu
eenhalfmiljoenuitgekeerd. ‘Endebankmaak-
teVanGerwencomplimenten voorde vasthou-
dendheid vanhemenzijn cliënt. Zonder ons
doorzettingsvermogenwasdit resultaat volgens
Deutschenooit bereikt.’

Het verhaal vande familieBroekmanstaat
haaks opde sussendewoordenuit het AFM-kan-
toor aandeVijzelgracht inAmsterdam.De cen-
trale boodschap vande toezichthouder: na een
moeizameaanloopen veel politiek gekrakeel is
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Derivatendrama
Mkb-klanten met een rentederivaat tussen
1 april 2011 en 1 april 2014 die een aanbod krijgen
of een brief dat zij hiervoor niet in aanmerking
komen.
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de vaart erwel degelijk in gekomen.Mededank-
zij ‘hetUniformHerstelKader’, een260pagina’s
tellenddocumentdat banken spelregels voor-
schrijft voor de compensatie vangedupeerde
ondernemers, zou vrijwel nietsmeermisgaan.

DeAFMgeeft zelf desgevraagdgeencijfers
over de afwikkeling endoet foutenaf als inci-
denten. En, zobenadrukt de toezichthouder
telkensweer, gedupeerdeondernemers accep-
terenmeestal zondermorrende compensatie-
voorstellen; ookal steldedeAFMdit percentage
enkelewekengeleden in zijn jaarverslagplots
bij vanbijna 99%naar 95%.

HOGER FOUTENPERCENTAGE
Zijnde zalvendewoorden vande toezichthouder
terecht?Het FDvroegVanGerweneen inventa-
risatie temaken vanalle voorstellendiehij sinds
2018 inopdracht van cliëntenheeft nagerekend.
Zijn conclusie: in ruimdehelft van alle voorstel-
len zaten foutendienadelig uitpakten voor zijn
cliënten (zie graphic, red.).

Aanpassingennabezwaar leidden tot com-
pensatiebedragen, die 25% tot zelfs 850%hoger
lagendanhet oorspronkelijke aanbod.VanGer-

kanzo€0,5mln schelen
Winkeleigenaren Tom enMargriet Broekman
kregen dankzij hun vasthoudendheid en een
adviseur uiteindelijk ruime compensatie voor
het geleden verlies door giftige derivaten.
FOTO: PETERBOERVOORHETFINANCIEELEDAGBLAD

AFM: fouten zijn ‘niet structureel’

In een reactie beaamtdeAFM
datbankenbij deuitvoering van
het herstelkader (UHK) fouten
maken.Maardie zijn volgensde
toezichthouder ‘beperkt enniet
structureel’. ‘Het gaat somsom
handmatige fouten, interpretaties
of verkeerdeuitvoering.Hoewel de
uitvoering vanhetUHKnogniet
is afgerond, ligt het huidige aantal
meldingen vananderebelangen-
organisaties, dandie vanVanGer-
wen, in lijnmetwat bankenmel-
denendewaarnemingen vande
AFMzelf.’ DeAFMbenadruktdat
hetUHKcomplex is, dat indeuit-
voering foutenkunnen voorkomen
endat dit de tochal gedupeerde
ondernemer raakt. Voordeonder-
nemer is het volgensde toezicht-

houder inhet algemeen lastig te
volgenwatdeAFMrichtingdeban-
kendoet. ‘Vandaardat belangenor-
ganisaties ook in contact staanmet
deAFMenbanken.’
Zowel deAFMalsdederivaten-
commissiehebbengewezenopde
mogelijkheid advies in tewinnen
endat ondernemersmet complexe
financieringener verstandig aan
kunnendoen, benadrukt deAFM.
‘Als belangenorganisaties oppro-
blemenstuiten, kunnen zij dit in
goedebanen leiden voordeklant.
Debankheeft de verantwoordelijk-
heiddeklant compensatie te geven
waarophij volgenshetUHKmag
rekenen. Als debankdie verant-
woordelijkheidniet voelt enneemt,
is het onze taakdanop te treden.’

“
‘Je bent onwetend. En je
bent volstrekt afhankelijk’
Tom Broekman over de relatie tussen
mkb’ers en banken.
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Compensatievoorstellen die aan belangen-
organisatie Cadension zijn voorgelegd
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wen: ‘Ik vinddat verontrustend.’
De adviseur zal niet bewerendat zijn inventa-

risatie kandoorgaan voor een voldragen steek-
proef. ‘Ik vermoeddat ik gemiddeld genomen
ietsmeer complexedossiersheb.Maar feit blijft
dat inmiddels in éénopde vijf dossiers die ik
hebbekekeneen fout zat die ookdoordebe-
trokkenbank is erkend. Anderebezwaren lopen
nog, dushet aantal kanflinkoplopen.’

DeRabobankmoetnogdrieduizend com-
pensatievoorstellenopdepost doen.De andere
bankenmogendat klusje danhebbengeklaard,
nog langniet alle voorstellen zijn omgezet in
eendefinitieve schikking. Er is geen redenom
achterover te leunen,meentVanGerwen. ‘De
bankenhebben zelf gezegddat zede complexe-
re dossiers tot het laatst hebbenbewaard.’

ACCEPTATIEGRAAD
VoordeBroekmannen ishetwellicht eindgoed,
al goed.Maar ze vertellenhun verhaal aanhet
FD, omdat er dusnogduizendenondernemers
zijndie eenbeslissingmoetennemenover een
compensatievoorstel vanhunbank.DeBroek-
mannenergeren zich aandeopstelling van toe-

zichthouderAFM,die voortdurend schermtmet
eenhoge acceptatiegraadals bewijs van succes.
‘Het is heusniet dankzij deAFMdatwij deze
vergoedinghebbengekregen’, zegtMargriet
Broekman.

Integendeel: deneigingbijmkb’ers zal altijd
zijn omna jaren van sappelen eenaanbod te
accepteren, denkendeBroekmannen. Iede-
re ondernemerkanaltijd geld gebruiken.De
Broekmannenweten ernahet gedeeltelijke
faillissement vanhunwinkelketenalles van. ‘Je
bent onwetend. En jebent volstrekt afhankelijk
van jebank,waar je vaakookweer verdermee
moet om jeondernemingdraaiende tehouden’,
zegt TomBroekman.

Hethalfmiljoen staat nogniet op een reke-
ning.Maar eenbestemming voorhet geld is
er alwel. Ze gaanhun tweedewinkelpand, pal
tegenoverDeRodeWinkel, verbouwen.Er ko-
menwoningenboven. Enhet pandmoet een
vandeduurzaamstewinkelpanden vande stad
worden.Helaas is de compensatie daarvoor on-
toereikenden zullen zij tochweerbij eenbank
moetenaankloppenomde verbouwingmede te
financieren.
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