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Geachte heer Dijsselbloem,
Per brief van 1 maart 2016 heeft u ons de opdracht gegeven om een uniform herstelkader op te
stellen en zo mogelijk overeen te komen met de banken.
De afgelopen vier maanden hebben m\ intensief overleg gevoerd met de belanghebbenden,
waaronder mkb'ers, hun belangenbehartigers en de banken. Wij hebben aan ieders inbreng veel
belang gehecht. Wij zijn tot een uniform herstelkader gekomen dat voorschrijft hoe de
herbeoordelingen moeten worden uitgevoerd en welke herstelacties banken in specifieke
situaties moeten uitvoeren voor compensatie. Graag bieden wij bijgaand het uniform herstelkader
aan.
Wij hebben vervolgens getracht het hersteikader met de banken overeen te komen. Op dit
moment hebben ABN AlVIRO Bank N.V., ING Bank N.V., SNS Bank N.V. en F. van Lanschot
Bankiers N.V. aangegeven deel te nemen aan het herstelkader. Coöperatieve Rabobank U.A. en
Deutsche Bank AG beraden zich nog. Een groot aantal belangenbehartigers heeft al
aangegeven dat het herstelkader voor een overgroot deel van de achterban een acceptabele
oplossing biedt.
De deelnemende banken zullen op de kortst mogelijke termijn de dossiers van hun mkb-klanten
met rentederivaten aan de hand van het herstelkader beoordelen, onder toezicht van de AFM.
Het herstelkader bepaalt dat de dossiers van kwetsbare mkb'ers eerst worden beoordeeld. Met
het oog op de review van het herstelkader hebben wij de AFM geadviseerd om het toezicht ten
aanzien van het technisch herstel steekproefsgewijs uit te voeren indien de compensatie minder
dan een nader te bepalen threshold bedraagt. Wij zullen betrokken blijven in een pilot-fase,
waarin de deelnemende banken hun herstelproces inrichten. In een aantal gevallen kan een
mkb-klant aan ons vragen om een bindend advies uit te brengen.
Hoogachtend,
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