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Rentederivaten: Uniform herstelkader is fair, stelt banken en ondernemers in staat het dossier snel
af te sluiten en helpt in het herstel van vertrouwen tussen ondernemers en banken:
ONL steunt de uniforme herstelregeling voor ondernemers met rentederivaten. Het herstelkader van
de Derivatencommissie is een duidelijke en eenvoudige regeling en een doorbraak in dit langslepende
dossier. De herstelregeling brengt rust en neemt de zorgen en onduidelijkheden bij getroffen
ondernemers weg. De schade wordt op een correcte manier vastgesteld en gecompenseerd. Zowel
ondernemers als banken zijn erbij gebaat het derivatendossier snel achter zich te laten.
De uiteindelijke oplossing en de gekozen werkwijze van de Derivatencommissie dragen bij aan het
herstel van vertrouwen tussen ondernemers en banken. Daarnaast zorgt de regeling er voor dat
ondernemers en banken snel kunnen overgaan op de normale gang van zaken: bedrijven laten groeien
en bedrijven financieren.
Het is noodzakelijk dat banken zich daadwerkelijk achter de letter en de geest van het herstelkader
scharen, niet alleen maar vanwege de maatschappelijke en politieke druk.
Volgende stappen in het proces:
 Het is belangrijk dat het herstelkader zorgvuldig en voortvarend wordt uitgevoerd, zowel
naar de letter als naar de geest van het herstelkader.


ONL pleit voor een waarborg voor de kwaliteit van de uitvoering van het herstelkader. Zowel
in de pilot-fase als in de uiteindelijke uitvoeringsfase is er een belangrijke rol weggelegd voor
de AFM als onafhankelijke toezichthouder. De externe beoordelaars van de individuele
dossiers moeten daarom door de AFM worden benoemd, niet door banken zelf.



Het rentederivatenprobleem moet met dit herstelkader voor eens en altijd afgesloten kunnen
worden. Daarom moeten we voorkomen dat er een situatie ontstaat waar banken
individuele ondernemers ontmoedigen, of onder druk zetten, om geen schade vergoeding
te eisen of te accepteren, bijvoorbeeld door aan te geven om toekomstige kredieten niet te
verlenen.

Generieke coulanceregeling:
Ook de coulanceregeling, waarbij een generieke vergoeding wordt uitgekeerd aan ondernemers met
een rentederivaat kan rekenen op steun. Via deze regeling wordt een zeer omslachtig traject
vermeden om de gevolgschade te bepalen die ondernemers hebben geleden vanwege het derivaat.
Dat laatste is ook voor banken een manier om dit dossier snel te sluiten.
Keuze voor herstelkader of rechter:
Het is goed dat voor de bedrijven die niet uit de voeten kunnen met het herstelkader de gang naar de
rechter open blijft staan. Zij hebben immers nog altijd de vrijheid om de regeling te accepteren, of om
alsnog een individuele gang naar de rechter te maken.

BIJLAGE 1: Column Telegraaf

BIJLAGE 2: Persbericht van 5 juli 2016
Persbericht ONL voor Ondernemers
Dinsdag 5 juli 2016
Rentederivaten: Herstelkader is fair en stelt banken en ondernemers in staat het dossier snel af te
sluiten.
ONL steunt de vandaag gepresenteerde herstelregeling voor ondernemers met rentederivaten. Het
voorgestelde herstelkader van de Derivatencommissie is een duidelijke en eenvoudige regeling. De
schade wordt hiermee op een correcte manier vastgesteld en gecompenseerd. Dit is precies waar
ONL voor Ondernemers altijd voor heeft gepleit. De regeling brengt rust en neemt de zorgen en
onduidelijkheden bij getroffen ondernemers weg. Daarnaast zorgt de regeling er voor dat
ondernemers en banken snel kunnen overgaan op de normale gang van zaken: bedrijven laten
groeien en bedrijven financieren. Wij gaan er van uit dat alle banken, inclusief de Rabobank en
Deutsche Bank, zich achter deze oplossing scharen.
Zowel ondernemers als banken zijn erbij gebaat het derivatendossier snel achter zich te laten.
Ondernemers met een derivaat hebben jarenlang klem gezeten. Zij hebben te maken gekregen met
onterechte risico-opslagen, hebben leningen niet tussentijds kunnen aflossen of hun bedrijf niet
kunnen verkopen. ONL is dan ook tevreden met de oplossing die het herstelkader hiervoor biedt.
Ook de coulanceregeling waarbij een generieke vergoeding wordt uitgekeerd aan ondernemers met
een rentederivaat kan rekenen op steun. Via deze regeling wordt een zeer omslachtig traject
vermeden om de gevolgschade te bepalen die ondernemers hebben geleden vanwege het derivaat.
Dat laatste is ook voor banken een manier om snel en fair dit dossier te sluiten. Het is goed dat voor
de bedrijven die niet uit de voeten kunnen met het herstelkader de gang naar de rechter open blijft
staan. Zij hebben immers nog altijd de vrijheid om de regeling te accepteren, of om alsnog een
individuele gang naar de rechter te maken.
Hans Biesheuvel: “ONL heeft er altijd voor gepleit voor een eenvoudige en eerlijke regeling waarbij
ondernemers adequaat worden gecompenseerd. Wij vinden dat deze oplossing en werkwijze van de
Derivatencommissie bijdragen aan het herstel van vertrouwen tussen ondernemers en banken. Onze
gesprekken met de Derivatencommissie zijn constructief verlopen en het is goed om onze
aanbevelingen in het uiteindelijke herstelkader terug te zien. Voor zowel ondernemers als banken ligt
er een faire regeling op tafel. Wij pleiten ervoor dit dossier snel af te wikkelen.”
---Einde bericht:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Geert Gladdines, Senior Beleidsmedewerker, via 06 10
15 00 46, of viag.gladdines@onl.nl.
----

BIJLAGE 3: Persbericht van 11 april 2016

ONL voor Ondernemers
Den Haag, 11 april 2016
Persbericht: ONL in gesprek met Derivatencommissie
ONL voor Ondernemers (ONL) heeft op maandag 11 april gesproken met de
Derivatencommissie. In de Derivatencommissie zitten onafhankelijk deskundigen die
door Minister Dijsselbloem van Financiën op advies van de AFM zijn aangesteld om
een uniform herstelkader op te stellen voor ondernemers die schade hebben geleden
door het afsluiten van rentederivaten. ONL voor Ondernemers vindt dat er zo snel
mogelijk een uniform, eenduidig herstelkader moet komen om op basis daarvan de
gedupeerde ondernemers te compenseren.
De inzet van ONL bij al haar contacten inzake rentederivaten is om te werken aan het
begin van het herstel van vertrouwen tussen banken en ondernemers. Ook in de
gesprekken met de Derivatencommissie is dit onze leidraad. ONL neemt in een
volledig onafhankelijke rol deel aan de gesprekken.
De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het herstelkader ligt volledig bij de
leden van de Derivatencommissie. ONL heeft de intentie om bij te dragen aan het
opstellen van het herstelkader door op een constructieve en inhoudelijke manier aan
de Derivatencommissie de contouren te schetsen waar het herstelkader volgens ONL
aan zou moeten voldoen.
In het belang van een open dialoog is afgesproken om geen mededelingen te doen
over de inhoud van het gesprek van vandaag, noch over de inhoud van opvolgende
gesprekken.
--- Einde bericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Gladdines, Senior
Beleidsmedewerker, via 06 10 15 00 46 en g.gladdines@onl.nl.

BIJLAGE 4 Persbericht van 2 maart 2016

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 2 maart 2016
Rentederivaten: Snelheid noodzakelijk. Nu een ruimhartige compensatieregeling.
ONL voor Ondernemers juicht het initiatief van de AFM toe om een ruimhartige
compensatieregeling in werking te stellen om ondernemers die door rentederivaten zijn
benadeeld kosteloos te stellen. Daarbij is het van belang dat er voldoende snelheid wordt
gemaakt. Wij gaan ervan uit dat ONL voor Ondernemers bij het vaststellen van het
herstelkader betrokken wordt. Dat is noodzakelijk voor het draagvlak.
De compensatieregeling wordt vastgesteld op basis van een uniform herstelkader met vaste
voorschriften. Dit herstelkader wordt door een onafhankelijke groep deskundigen en in
overleg met de banken vastgesteld. Het doel is daarbij om uniforme voorschriften te
ontwikkelen om ondernemers bij gelijke gevallen gelijk te compenseren. Het is essentieel dat
organisaties die het MKB vertegenwoordigen betrokken worden bij het opstellen van deze
voorschriften. ONL voor Ondernemers kijkt uit naar een constructieve samenwerking met de
AFM, de groep deskundigen en de banken.
Hans Biesheuvel: “Snelheid is nu geboden. Veel gedupeerde ondernemers worstelen al bijna
10 jaar lang met de financiële producten die aan hen zijn verkocht. Zij hebben in deze periode
hun bedrijf niet kunnen verkopen en leningen niet (extra) kunnen aflossen. Los van de
onterechte kosten kunnen zij als gevolg van extra opslagen ook te maken krijgen met
gigantische cashflowproblemen. Zolang het derivaat in de boeken staat zitten ondernemers
klem. Dit moet nu worden opgelost.”
Het is goed dat de AFM aangeeft dat in het herstelkader meegenomen moet worden dat
ondernemers die de afgelopen tijd al een regeling van de bank aangeboden hebben gekregen
ook mee kunnen doen aan de aankomende compensatieregeling. Daarbij is het belangrijk dat
ondernemers met een derivaat dat reeds is afgelopen ook gecompenseerd worden voor de
geleden schade. Dat is precies zoals de AFM het nu beoogt en dat juicht ONL voor
Ondernemers toe.
Biesheuvel: “Het is zeer belangrijk dat er nu een uniforme, eenduidige herstelregeling komt om
op basis daarvan de gedupeerde ondernemers te compenseren. In dit dossier zijn er geen
uitzonderingen en geen hoekjes om af te snijden. Uiteindelijk zal de bank aan iedere
gedupeerde ondernemer een passende compensatie moeten bieden.”
ONL voor Ondernemers waarschuwt dat het mogelijk is dat derivatendossiers verjaren terwijl
het compensatieschema nog niet is ingegaan. Voor deze ondernemers dient er vanuit de
banken een expliciet commitment te worden afgegeven dat ook deze ondernemers in
aanmerking komen. Het mag niet zo zijn dat door de jarenlange vertraging in het gedegen
beoordelen van dossiers er nu een groep ondernemers hun recht niet meer kan halen.
--- Einde bericht

BIJLAGE 5: Persbericht van 29 februari 2016

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag
29 februari 2016
Rentederivaten - Boodschap aan banken: Maak schoon schip, ondernemers zijn lang genoeg
aan het lijntje gehouden
ONL voor Ondernemers roept de banken op om schoon schip te maken op het gebied van
rentederivaten. Het is duidelijk dat banken financiële instrumenten hebben verkocht aan
MKB’ers die vooral in het eigen belang van de bank waren. Deze instrumenten waren niet
passend voor de gedupeerde bedrijven en zijn gepaard met onjuiste informatie verkocht.
Het rentederivatendossier ligt als een zwaard van Damocles boven de markt. Het MKB is de
banenmotor van onze economie. Omdat veel ondernemers worstelen met de gevolgen van
de financiële instrumenten die aan hen verkocht zijn groeien zij minder en creëren ze minder
werkgelegenheid. De banken moeten het nu oplossen en ondernemers compenseren.
ONL voor Ondernemers wil dat banken hun zaken met ondernemers zelf op orde maken.
Banken hebben veel beloftes gedaan over de herbeoordeling van dossiers met
rentederivaten. Tot op heden is er echter vooral bij mooie woorden gebleven. Het is een
blamage dat de banken twee jaar lang hebben gedaan over de herbeoordeling, maar dat ze
uiteindelijk alsnog door de AFM op het matje geroepen moeten worden.
Nu dat banken in een aantal zaken door de rechter in het ongelijk zijn gesteld is het tijd om de
gedupeerde ondernemers een volwaardige compensatieregeling te bieden. Als voorbeeld
hiervoor dient het Britse systeem van de Financial Conduct Authority waarbij banken aan
gedupeerde ondernemers €2.6 miljard (tot nu toe) aan vergoedingen hebben uitgekeerd.
Hierbij zijn ook verliezen als gevolg van het verkochte rentederivaat meegenomen.
De getroffen ondernemers moeten dit dossier voor eens en altijd achter zich kunnen laten. Na
compensatie door de banken van deze ondernemers kunnen zij dan zo snel mogelijk weer
overgaan tot de normale gang van zaken omtrent hun bedrijfsvoering.
Meer informatie over het compensatieschema en de schikking van de Financial Conduct
Authority treft u hier:
http://www.fca.org.uk/consumers/financial-services-products/banking/interest-ratehedging-products
--- Einde bericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Gladdines, Senior
Beleidsmedewerker, via 06 10 15 00 46 en g.gladdines@onl.nl.

