
+0,8mrd
De zes betrokken banken
dachten aanvankelijk dat

€1,18mrd genoeg zou zijn omde
schade af te handelen. Door hoge
uitvoeringskosten loopt de teller

op naar €2mrd.

BANKEN SCHADEAFHANDELING

Rekeningderivatendrama
looptop tot€2mrd
Moeizame compensatie mkb jaagt vooral Rabo en ABN op kosten

IvoBökkerink
Amsterdam

De banken die jarenlang hun
zorgplicht hebben verzaakt bij
de verkoop van derivaten aan
Nederlandsemkb’ers betalen
daar een hoge prijs voor. Door
oplopende uitvoeringskosten
bij RabobankenABNAmro, de
grootverkopers vanmkb-deri-
vaten, heeft de sector al bijna
€2mrdopzijmoetenleggen.Dat
is veelmeerdanze twee jaarge-
ledennogdachtenkwijt te zijn.
Dat blijkt uit een inventari-

satie van het FDna de publica-
tievandehalfjaarcijfersdoorde
zesbankendiehetbetreft.Afge-
lopendonderdagrapporteerde
deVolksbankals laatste vande
groepdehalfjaarcijfers.
Behalve Rabo enABNAmro

hebben ING, Van Lanschot,
Deutsche Bank en SNS Bank
(nu Volksbank) mkb’ers met
een variabel krediet jarenlang
derivaten verkocht, zodat zij
zichkondenindekkentegeneen
rentestijging.Maarvaakwerden
ondernemersnietgoedvoorge-
licht over de risico’s of werden
niet-passende, complexe en
dureinstrumentenaangeraden.
Twee jaar geleden onder-

schreven de zes banken, na
zware politieke enmaatschap-
pelijke druk, een herstelplan.
Dat plan schrijft voor op wel-

ke wijze de circa 20.000 getrof-
fen mkb’ers moeten worden
gecompenseerd.Destijdsdach-
ten de zes banken nog dat ze
met circa€1,2mrdhet schade-
bedragkondendekken.
Inmiddels staat de teller

echter al op bijna €2 mrd en
zijn vier banken nog bezigmet
het compenseren van onder-
nemers. De Volksbank en Van
Lanschot zijn klaar, Deutsche
Bank en INGnaar verwachting
binnenkort.Hetbedragis feite-
lijknogwathoger,omdatDeut-
schenietbekendmaakthoeveel
hetmoetuitkerenenINGmaar
deels openheid geeft over de
genomenvoorzieningen.
Rabo en ABN Amro zijn als

grootverkopersvandederivaten
—17.000vande20.000—veruit
hetmeestegeldkwijtaandesle-
pende zaak: respectievelijk cir-
ca€950mlnen€773mln.Voor
ABNAmro betekent dit dat het
36% van de gemiddelde winst
over de afgelopen drie jaar is
kwijtgeraaktaanhetderivaten-
debacle. Voor Rabobank staat
de teller op circa 40%. Zij zijn
ook het minst ver met het af-
handelen van claims.
De oplopende kosten zijn

niet eens zozeer te wijten aan
hogere compensatie voor on-
dernemers, vooral de uitvoe-
ring ervan loopt extra in de pa-
pieren. Alleen ABNAmroheeft
nu al bijna een kwart miljard
euro aan kosten moeten ma-
kenomtebekijkenofeenklant
gecompenseerdmoet worden,
voor hoeveel en een aanbod te
doen.Rabogafalleenvorig jaar
al circa€100mlnuit enzegtdit
jaarmetverderoplopendekos-

tentekampen.Hetheeft inmid-
dels ruim400mensen fulltime
aande slag voordit dossier.

De geautomatiseerde claim-
afhandelingdiedetweehebben
opgezetzaldezezomereindelijk
echt gaan lopen, zo hebben zij
deAFMenhetministerievanFi-
nanciënnatweeeerderegemis-
te deadlines vorigemaand be-
loofd.DeAFMbetwijfelde toen
in haar voortgangsrapportage
of dat lukt.

Hoewel beide banken tegen
hetFDzeggendatzijnogsteeds
strevennaarafrondingvoorhet
einde van dit jaar, houdt ABN
Amro inmiddels een slag om
de arm.Het stelt namelijk dat
een aantal ‘complexe’ dossiers
mogelijk toch pas in 2019 kan
worden gesloten. Beide ban-
ken denken wel voldoende te
hebben gereserveerd om het
programma af te ronden. Ook
laten ze weten dat een flinke
stapel dossiers bijna door de
‘fabriek’ is, zodat klanten een
aanbodvoorschadevergoeding
kunnenkrijgen.
Naast de AFM betwijfelen

sommigemarktpartijenofbei-
de banken hun deadline wel
gaan halen. ‘Ik zie een beeld
van zeer beperkte voortgang’,
zegt Patrick van Gerwen van
Cadension, dat ondernemers
met een derivaat adviseert. ‘Ik
hoor van veel klanten dat zij
nog niets binnen hebben. Bo-
vendien handelen de banken
eerstdeeenvoudigedossiersaf,
de complexe komen pas later.
Ik hoor de banken al jaren zeg-
gen dat de fabriek nu op gang
komt.Maar die komt dus niet
opgang.’

In september 2012
start de AFM een
onderzoek naar
de rol van banken
bij de verkoop
van derivaten aan
hetmkb. Het is
het begin van een
slepend dossier.

September 2013
Oordeel AFM:
banken zijn in de
fout gegaan

December 2015
Bankenmaken
fouten bij
beoordeling
schade. AFM krijgt
tik op de vingers

Juni-juli 2016
Banken tekenen
gezamenlijk plan
ommkb’ers te
compenseren

December 2016
Herstelplan start

Oktober 2017
AFM: vertraging
bij vier banken

Juli 2018
AFM: vertraging
bij Rabo en ABN
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Rabobank is 40%
van de gemiddelde
winst over de afge-
lopen drie jaar kwijt
aan het debacle
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