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Gorredijk | Sterk sloot met ING een
swapcontract af bij de nieuwbouw
voor zijn uitgeverij in Gorredijk, vlak
voor de crisis. In de jaren daarna
draaide hij steeds zwarte cijfers. Toch
kwamer een renteopslag op de swap,
omdat de panden lager werden ge-
taxeerd.

De uitgever laakte (het gebrek
aan) de maatschappelijke verant-
woordelijkheid van banken, sprak
van een schandalige behandeling en
dreigde desnoods de bedrijfssleutels
in te leveren. Dit mede voor zwijgen-
de collega-ondernemers in hetzelfde
schuitje. Nog altijd zijnmkb’ers bang
voor hun bank en klagen ze niet pu-
bliekelijk over het aandraaien van de
duimschroeven. Ook al werden de
swaps veelal verkocht als vaste rente-
product.

,,Demediapublicaties hebbenwat
losgemaakt. Nadat ik de confrontatie
had gezocht op eendiplomatiekema-
nier, kwamen directieleden van ING
uit Zwolle en Amsterdam thuis langs
en hebben we een pittig gesprek ge-
had”, vertelt Sterk. ,,Ze hebbenmoei-
te gedaan en we hebben een faire on-

derhandeling gevoerd. Dat viel niet
tegen. Ik kon vanuit kracht praten
omdatmijn omzet het afgelopen jaar
met 20 procent is gestegen. Nu ben ik
uit ‘speciaal beheer’ en van de swap
af. Het heeft allemaal wel geld ge-
kost, maar ik ben tevreden over de
oplossing.”

Dat banken onder druk van publi-
citeit en gerechtelijke uitspraken
eerder bereid zijn tot schikkingen

rond rentederivaten, merkt ook fi-
nancieel adviseur Folkert Fennema
uit Goutum. ,,Het klimaat is ten gun-
ste gekeerd. De laatste maanden heb
ik een aantal faire deals gemaakt.
Tochmoet je niet denken dat banken
zelf de eerste stap zetten. Je moet
goed in dematerie zitten ompartij te
bieden”, zegt Fennema.

De Goutumer rondde dit jaar zo’n

vijftien zaken met een schikking af.
,,Een ondernemer kreeg al binnen
vier weken 170.000 euro terug, een
ander 35.000 euro.”

Voor nog tien klanten is Fennema
in gesprek. Hij schatte eerder dat een
op de drie Friese ondernemers een
renteswap heeft hij zijn bedrijfskre-
diet. Dat percentage zou nog niet ver-
anderd zijn.

Ook financieel adviseur Patrick van
Gerwen sloot recent een aantal
schikkingen. Daarbij komen de par-
tijen vaak ergens in het midden van
de kosten uit. Ook de ondernemer
legt dus bij. ,,Het draait veelal om de
zorgplicht van banken en de onder-
zoeksplicht van de ondernemer.
Rechters zeggen ook: als je een ren-
teproduct niet begrijpt, moet je wel

doorvragen”, zegt Van Gerwen.
De laatste tijd pakken rechtsza-

ken vaker uit in het voordeel van de
ondernemer. De financieel adviseur
verwacht het komende half jaar
steeds meer uitspraken die het juri-
disch speelveld duidelijker zullen
maken. In Groot-Brittannië werd al
voor drie miljard euro uitgekeerd.
,,Zo ver is het hier nog lang niet.”

Uitgever zet na faire onderhandeling
met bank streep onder swapcontract
Steven Sterk, uitgever van Bornmeer, uitte

vorige zomer in deze krant forse kritiek op

de rol van banken bij het verstrekken van

complexe rentederivaten aan het mkb. Hij

is er inmiddels zelf goed van afgekomen.
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Leeuwarden | Folkert Fennema, fi-
nancieel adviseur en voormalig com-
mercieel directeur Friesland Bank,
zegt dat het nog met regelmaat ge-
beurt dat de bank bij de herbeoorde-
ling van een rentederivaat het klant-
dossier van een ondernemer opent,
een briefje erin stopt dat het goed is,

en het dossier weer dicht doet. ,,Als
het een beetje kan, dan vegen ze de
verantwoordelijkheid onder het
kleed.”

Tochwil Fennemaookkwijt dat er
wel wat is veranderd in de houding
van banken. ,,Het klimaat is verbe-
terd. Er wordt eerlijker naar de situ-
atie gekeken. Banken doen de laatste
maanden water bij de wijn en schik-
ken soms snel. Dat is wel gebeurd on-
der druk van publiciteit en uitspra-
ken van rechters. Het is jammer dat
dat nodig is.”

Adviseur Patrick van Gerwen be-

rekendedat inhetmeest conservatie-
ve scenario 97,5 miljoen euro extra
aan renteopslagen is doorberekend
aan ondernemers: een kleine 23.000
euro per contract.

De Nederlandse bancaire herbe-
oordeling strookt niet met die in
Groot-Brittannië. ,,ABN Amro vindt
dat in 10 procent van de gevallen iets
niet klopt. Als je dat vergelijkt met
Engeland: daar was bij 90 procent
wat mis.” Er zijn veel parallellen te
trekken tussen de situaties in beide
landen, zegt Van Gerwen. Banken
kregen van de AFM al een tweede

kans bij de herbeoordeling. Een eer-
dere poging bleek onvoldoende van
kwaliteit.

Rabobank heeft met achtduizend
swapcontracten bijmkb’ers de groot-
ste opgave. Bij het overgrote deel oor-
deelt de bank dat het product pas-
send is en de dienstverlening ade-
quaat.Met slechts ruimtweehonderd
klanten is de bank tot een oplossing
gekomen en met een vergelijkbaar
aantal zijn nog gesprekken gaande.
Zo’n180 ondernemers hebben bij Ra-
bo een klacht ingediend en er zijn 32
zaken onder de rechter.

Als het even kan doet bank dossier dicht
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: Klimaat rond derivaten is iets
verbeterd, maar niet van harte
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