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Mkb voor € 4 mrd in de 
min op rentederivaten
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Amsterdam

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf 
staat voor bijna € 4 mrd in het rood op ren-
tederivaten die bedrijven bij banken heb-
ben afgesloten. Deze zogeheten swaps 
moeten komende jaren worden afgewik-
keld en dreigen de al verzwakte vermogens-
positie van het mkb verder uit te hollen. 

Dat blijkt uit berekeningen van het fi-
nanciële adviesbureau Cadension. Het is 
voor het eerst dat de omvang van de deriva-
tenproblemen voor het midden- en klein-
bedrijf inzichtelijk is gemaakt. 

Banken hebben op ongeveer een der-
de van hun totale kredietverlening aan het 
midden-en kleinbedrijf renteswaps ver-
kocht, oftewel op € 51,7 mrd, zo blijkt uit 
de berekeningen. Bij de huidige rente en 
een resterende looptijd van vier jaar staan 
de derivaten voor € 3,9 mrd onder water. 

De cijfers zijn redelijk adequaat, zo valt 
op te maken uit de reactie van toezicht-
houder AFM. Die spreekt van ‘een gro-
ve indicatie’. Tot nu toe stelde de Autori-
teit Financiële Markten (AFM) dat enkele 
tienduizenden rentederivaten uitstaan bij 
evenzoveel mkb-bedrijven. 

Banken hebben jarenlang swaps op le-
ningen verkocht zodat bedrijven zich in 
konden dekken tegen een rentestijging. 
De klant betaalt in zo’n constructie een vas-
te rente op het krediet aan de bank. Zijn 
bank betaalt hem op zijn beurt een vari-
abele marktrente die op Euribor is geba-
seerd. Bij een hogere marktrente wordt de 
swap meer waard, bij een lagere rente ver-
liest de swap waarde. Vooral Rabobank, 
ABN Amro en Deutsche Bank waren actief 
op deze markt, zo melden advocaten van 
ondernemers die zich gedupeerd voelen.

Eerder gaf de AFM al aan dat banken 
niet duidelijk zijn geweest over de risico’s 
van swaps en dat klanten niet altijd goed 
wisten onder welke voorwaarden ze deze 
renteproducten kochten. Vooral kleinere 
ondernemers waren niet goed op de hoog-
te van de risico’s.

Deze week oordeelde de rechtbank in 
Den Bosch dat een melkveehouder niet 
het volledige verlies op zijn swap aan Ra-
bobank hoeft te betalen. De bank had de 
klant veel beter moeten informeren over 
bijvoorbeeld de negatieve waardeontwik-
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keling. Daarmee stelt de rechter vast dat de 
bank een bijzondere zorgplicht heeft.

Advocaten en bedrijfsadviseurs verwach-
ten dat deze uitspraak kan leiden tot een 
toename van het aantal geschillen tussen 
mkb’ers en banken. Jeroen Willems, van 
bedrijfsadviseur ICC, wijst erop dat de bank 
de klant niet alleen op de risico’s moet heb-
ben gewezen, maar zich er ook van vergewist 
moet hebben dat de klant die waarschu-
wing heeft begrepen. ‘Het is dus niet vol-
doende om ze ergens in de kleine lettertjes 
van het dossier te zetten. Het is voor banken 
moeilijk aan te tonen dat ze op dat vlak alles 
hebben gedaan. Dus ik verwacht dat ban-
ken in meer gevallen wat te verwijten valt.’

Mkb-bedrijven met renteswaps die on-
der water staan, kunnen nog ‘gered’ wor-
den als de rente stijgt. Maar als bedrijven 
de derivaten met verlies moeten afwikke-
len, kan dat ernstige gevolgen hebben. Uit 
een door het ministerie van Economische 
Zaken gefinancierd onderzoek bleek vori-
ge maand nog dat het mkb de crisisjaren 
‘weerbarstig’ doorstaat. Winsten staan on-
der druk en het eigen vermogen neemt min-
der toe. Traditioneel is de solvabiliteit van 
het mkb al flink zwakker dan die van grote 
ondernemingen.
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