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Nieuwe kansen voor 
mkb na draai AFM 
rond renteswaps

DERIVATENAFFAIRE

Van onze redacteuren 
Amsterdam

Er gloort weer enige hoop voor klei-
ne ondernemers die in de proble-
men zijn gekomen met hun rente-
derivaten. Nu het onderzoek naar 
deze zogenoemde renteswaps op-
nieuw moet, is er uitzicht op een 
verbetering van het contract of een 
vergoeding, valt op te maken uit de 
reacties van specialisten en advoca-
ten die mkb’ers bijstaan.

‘Het zal nu in ieder geval beter 
worden dat het was’, verwacht Si-
mon Zuurbier, jurist bij het bedrijf 
MKB-Claim. En Pieter Lakeman, 
de financieel activist die zich ook 
bezighoudt met renteswaps, zegt 
‘erg blij te zijn met dit nieuws’.

Afgelopen vrijdag werd bekend 
dat toezichthouder AFM de banken 
de duimschroeven aandraait in het 
slepende dossier van de rentede-
rivaten voor kleine ondernemers. 
Die sloten na de crisis gelijktij-
dig met hun bankkrediet een ren-
teswap af die hen moest bescher-
men tegen een stijgende rente, 
maar staan er nu voor miljarden 
euro’s mee onder water. Banken 
moesten afgelopen jaren de con-
tracten herbeoordelen.

Tot voor kort was de AFM tevre-
den met het herstelwerk van de 
banken, maar vorige week kwam 
de draai. Bij nader inzien vindt de 
toezichthouder de herbeoorde-
lingen niet goed genoeg. Banken 
moeten al het werk overdoen. Dit 
keer moeten ze redeneren vanuit 
het belang van de klant.

Of ondernemers ook echt een 
aanpassing van hun contract krij-
gen, hangt af van de grondigheid 
van deze tweede ronde herbeoor-
delingen, zeggen de specialisten. 
Ze hebben alvast een verlanglijstje 
waaraan die moeten voldoen.

‘In de nieuwe herbeoordelingen 
moet worden meegenomen of de 
swaps bij de doelstellingen van 
de klant pasten. Nu kregen klan-
ten die een variabele rente wil-
den soms alsnog een swap aange-
smeerd (met een swap wordt de 
rente vastgezet, red.). Ook moet in 
de herbeoordeling worden meege-
nomen of de swap passend was bij 

de financiële kennis van de klant’, 
vindt Zuurbier.

Volgens hem hebben banken 
tot nu toe vooral technisch geke-
ken naar de vraag of de swap pas-
send was. Bijvoorbeeld door te kij-
ken of omvang en looptijd passen 
bij het bijbehorende krediet. ‘Er 
werd nauwelijks gekeken of het 
advies goed was.’

Financieel specialist Patrick 
van Gerwen van bureau Cadensi-
on pleit voor een ‘strak kader’ voor 
banken om de rentecontracten te 
beoordelen. ‘Geen enkele bewe-
gingsvrijheid. Dat is vrij mecha-
nisch, maar dat moet dan maar. 
Het is de enige manier om dit bin-
nen afzienbare tijd op een eerlij-
ke manier af te handelen. Veel on-
dernemers kunnen niet hebben 
dat het nog lang duurt.’

Volgens Jelmer Kruijt, advocaat 
bij kantoor HeidemanBoot, dat re-
gelmatig renteswapklanten heeft, 
bekijken banken de swapdossiers 
alleen met de vraag of ze juridisch 
aansprakelijk zijn. ‘Begrijpelijk, 
maar de AFM gaat nu meer kijken 
of het allemaal netjes is gegaan. 
Dat is een grijs gebied.’

Hij denkt dat er nu meer rechts-
zaken komen. ‘Weinigen durfden 
het aan om door te pakken tegen 
hun bank. Nu zien ze zich gesterkt 
door steeds meer rechterlijke uit-
spraken, en door wat er nu bij de 
AFM gebeurt.’
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