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AFM zal banken in individuele gevallen 
herstelacties vragen bij ongepaste derivaten

ONDERZOEK

Roger Cohen
Amsterdam

De Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) gaat banken vragen in actie 
te komen als zij tekort zijn gescho-
ten in hun derivatendienstverle-
ning. Dat zegt de toezichthouder 
in reactie op kritiek van advoca-
ten. Deze hadden zich uitgelaten 
over een recent AFM-rapport over 
de verkoop van rentederivaten aan 
het mkb. Dit twee weken geleden 
uitgebrachte rapport doet aanbe-
velingen voor een ‘passende de-
rivatendienstverlening aan het 
niet-professionele mkb’. De toe-
zichthouder stelt dat banken er-
voor moeten zorgen dat de rente-
derivaten die ze verkopen passen 
bij de klant. 

Dossiers moeten compleet zijn 
en banken moeten bewerkstelligen 
dat klanten het derivaat begrijpen 

en de risico’s overzien en kunnen 
dragen, ‘bijvoorbeeld door de klant 
in eigen woorden kenmerken en 
risico’s te laten herhalen’. Om het 
product begrijpelijk te maken moe-
ten banken verschillende rente- 
scenario’s uitwerken in concre-
te bedragen in plaats van percen-
tages, zodat de klant beter kan be-
oordelen welke rentestijging nog 
acceptabel is en welke niet.

Advocaten zijn teleurgesteld in 
het rapport. Dit is mosterd na de 
maaltijd’, zegt Hester Bais, van Bais 
Legal. ‘De AFM doet aanbevelingen 
voor de toekomst voor een financi-
eel product dat juist in de periode 
van 2006 tot en met 2008 massaal 
is verkocht’, zegt Bais. 

‘Too little, too late’, vindt Jurjen 
Lemstra, partner bij advocatenkan-
toor Lemstra Van der Korst. ‘De toe-
zichthouder laat de kans liggen de 
schade uit het verleden te adresse-

ren. De ellende van de afgelopen 
tien jaar wordt niet opgelost.’

In een in weloverwogen bewoor-
dingen gegoten reactie op de kritiek 
zegt de AFM in de gaten te houden 
of ‘marktpartijen’ de aanbevelin-
gen doorvoeren. ‘Op basis van de 
huidige bevindingen zullen wij 
ook gesprekken aangaan met in-
stellingen om te bespreken in hoe-
verre het opportuun is specifieke  
herstelacties te doen in individuele 
gevallen van niet-passende dienst-
verlening in het verleden’, zo rea-
geert een woordvoerder van de AFM. 

‘Wij zullen de banken vragen in 
actie te komen voor die gevallen 
waarin naar wettelijke maatstaven 
sprake is of kan zijn geweest van 
niet- of onvoldoende passende ren-
tederivatendienstverlening, gege-
ven de complexiteit van bepaalde 
productoplossingen in verhouding 
tot het profiel van de klant.’

Weloverwogen 
‘...in hoeverre het 
opportuun is 
specifieke herstel- 
acties te doen in 
individuele...’
Begrip 
Banken moeten 
zorgen dat 
klanten het 
derivaat 
begrijpen

De bank biedt de mkb’er een vaste renteafspraak waardoor de onderneming beschermd wordt tegen
een stijging van de variabele rente.

Rentederivaat: 
afgesproken
vaste rente 

Een stijging van de variable rente komt voor rekening 
en risico van de bank.

Bij een daling van de rente betaalt de mkb’er meer dan hij 
zou hebben betaald zonder rentederivaat.

7%

6%

5%

3%

2%

1%

De afspraak...
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Mkb’er Bank

MKB’er wil een vaste lening van de bank, maar de bank wil dat niet verstrekken. Als alternatief komt de bank dan met een variabel-
rentende lening in combinatie met een rentederivaat. Bij een rentederivaat ‘ruilt’ de mkb’er zijn variabele rente op zijn lening om tegen
een vaste rente met de bank.

Rentederivaat   Problemen voor mkb’er 
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Mkb’er Bank

Door de  financiële crisis is variabele rente  
gedaald tot ver onder het niveau voor de 
crisis. Mkb’ers moeten het verschil maandelijks 
aan de bank betalen.
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Bij vervroegde aflossing 
van de lening komt de 
mkb’er niet zonder (hoge) 
afkoopkosten af van het 
product.

3
De bank rekent namelijk het 
verschil tussen de variabele en 
vaste rente voor de resterende 
duur van de rentederivaat door aan 
de mkb’er.
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