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Wetterskip Alle medewerkers gaan naar verbouwd hoofdkantoor

Festival Psy-fi Verliezende klagers krijgenwel proceskosten vergoed

Kaatsen Tzummarum winnaar van de 52e Revanche Freule

Seizoensopening SCCambuur toont vechtlust tegen PEC Zwolle: 2-2
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Leeuwarden | Ondernemers moeten
niet veel verwachten van de herbe-
oordeling van hun rentederivaten
door banken. De banken menen dat

problemen ontstaan bij slechts een
paar mkb’ers die het risicovolle pro-
duct hebben afgesloten bij een bank-
krediet. Dat blijkt uit de laatste mel-
dingen van banken en uit gesprek-
ken met financieel adviseurs. Bij on-
derhandelingen erkennen banken
nu wel sneller fouten bij de verstrek-
king van het derivaat.

De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) gelaste de banken voor het
eind van het jaar te komen met een

extra toets - en een mogelijke oplos-
sing - voor ruim 14.000 mkb’ers. Het
vermoeden is groot dat de derivaten
niet ‘passend’ waren voor deze groep
en dat de uitleg ontoereikend was.
Ondernemers kwamen bij de bank
voor bijvoorbeeld krediet voor
nieuwbouw. De banken verstrekten
niet een ‘traditionele’ vaste rente,
maarhet rentederivaat. De afgelopen
jaren kregen ondernemers alsnog te
maken met renteverhogingen. Een
op de drie Friese ondernemers zou
een derivaat hebben.

Halfbakken
,,Banken komen bij de herbeoorde-
ling met halfbakken oplossingen”,
zegt financieel adviseur en derivate-
nexpert Patrick van Gerwen. ,,Ze kij-

ken of de looptijd van de lening, het
derivaat en de hoofdsom van het kre-
diet overeenkomen. Ja, concluderen
ze dan. Maar de crux zit bij het ver-
strekken van de producten. Is het
juiste product afgegeven en was het
advies goed? Dat beoordelen ze niet.
Als metafoor: mensen zochten een
kleine auto voor boodschappen, kre-
gen eengrotewagenaangesmeerd en
de bank zegt nu: u wilde een auto.”

Renteswaps
Vanaf halverwege het vorige decen-
nium verstrekten vooral Rabobank,
ABN Amro, Deutsche Bank en ING
rentederivatenaanhetmkb, veelal in
de vorm van renteswaps (‘renteruil’,
PH.). Daarbij ruilde de ondernemer
devariabelemarktrente voor eenvas-

te rente van de bank. De swap is,
naast het krediet, een zelfstandig
product dat ook inwaardekan fluctu-
eren. Door de langdurige lage markt-
rente hebben vele swaps een negatie-
ve waarde gekregen. Bovendien ver-
hoogden banken de renteopslag op
het krediet, waardoor de rente voor
de ondernemers toch niet vast bleek
te zijn.

Wie tussentijds van de swap af
wil,moet tienduizenden euro’s beta-
len. Mkb’ers klagen steen en been
over gebrekkige voorlichting over
de risico’s. Ook over de behandeling
van deherbeoordeling zijn zij – en fi-
nanciële experts – allesbehalve te-
vreden.
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Ondernemer is nog niet af van rentederivaat
: Financieel specialisten hebben

weinig vertrouwen in
herbeoordeling banken

Peter Halbersma

De Centrale As

Nieuwe autoweg nog even het domein van fietsers

Twee fietsers rijden over De Centrale As, de nieuwe weg van Dokkum naar Nijega, bij het viaduct in de Doniaweg bij Damwâld. Maandag gaat het wegdeel tussen Broeksterwâld en De
Westereen open voor auto’s. Fietsers en voetgangers die de weg willen bekijken hebben dus alleen deze week nog de kans. Foto: Marcel van Kammen

Een zijstraat van de Fruitier de Talmaweg in Donkerbroek heet bin-
nenkort de Architect Meekweg. Daarmee eert de gemeente Ooststel-
lingwerf in één klap drie negentiende-eeuwse architecten: Melle Oenes
Meek, zijn zoon Oene en zijn kleinzoon Melle. Vader, zoon en klein-
zoon waren ieder als timmerman, aannemer, architect en bouwkundi-
ge actief in Donkerbroek en omgeving. Verschillende van hun bouw-
werken zijn nog steeds te bewonderen, zoals Villa Vredewoud in Olde-
berkoop, Beatrixoord in Appelscha, de melkfabriek in Donkerbroek
maar ook de gereformeerde kerk in Donkerbroek, de hervormde kerk
in Elsloo en de hervormde kerk en pastorie in Oosterwolde. De straat
krijgt een naam omdat hij zelfstandig is geworden door verbouwwerk
bij het vernieuwen van de provinciale weg N381.

Drie architecten in één straat
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