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Vaste Kamercommissie financiën 
p/a Tweede Kamer  
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag 
 
Betreft: Voortgangsrapportage rentederivaten 
 
Den Haag, 5 september 2017 
 
Geachte leden van de vaste Kamercommissie financiën, 
  
Het is u ongetwijfeld bekend dat de banken mondjesmaat zijn begonnen met het 
afwikkelen van de schadevergoedingen aan ondernemers onder het Herstelkader 
Rentederivaten. De gang van zaken is teleurstellend en in strijd met de toezeggingen die 
bij de totstandkoming van het Herstelkader en nogmaals op 27 september 2016 in de 
Tweede Kamer zijn gedaan. Een groep ondernemers loopt nu grote risico's omdat hun 
vorderingen op 30 september 2017 verjaren. Veel ondernemers zijn zich, ondanks onze 
inspanningen, hiervan niet bewust. 
 
Positief is dat vanuit banken aangegeven wordt dat alle kwetsbare klanten voor 30 
september 2017 een voorschot uitgekeerd krijgen. Toegezegd is dat de overige klanten 
voor het einde van het jaar ook een voorschot krijgen. Teleurstellend is dat de definitieve 
afwikkeling van de rentederivatendossiers door de complexiteit en de inrichting van de 
systemen zo lang duurt.  
 
De complexiteit van het dossier wordt vergroot en de afwikkeling wordt vertraagd door 
de voortdurende aanpassingen in het herstelkader door de Derivatencommissie. Dit 
bemoeilijkt de afwikkeling en geeft banken een excuus voor uitstel van uitbetaling. Ook 
gaat er veel tijd verloren door het blijven afstemmen met externe dossierbeoordelaars. 
Dit gaat ten koste van de daadwerkelijke afwikkeling. Omwille van de snelheid moet 
voorkomen worden dat externe factoren voor verdere vertraging kunnen zorgen. 
 
Het rentederivatendossier speelt al sinds 2011. Duizenden ondernemers zijn toen 
gedupeerd door de complexe financiële producten die ze op advies van hun banken 
kochten. Op 5 juli 2016 is het Herstelkader Rentederivaten vastgesteld, waarbij 
benadrukt werd dat vaart gemaakt moest worden bij de afwikkeling. Bij monde van de 
heren Bujink (NVB) , Draijer (Rabobank) en Wijn (ABN AMRO) werd op 27 september 
2016 in de Kamer beloofd dat de banken niet alleen naar de letter maar ook naar de 
geest van het herstelkader zouden handelen. Hier werd expliciet aangegeven dat 
ondernemers voor de zomer van 2017 volledig gecompenseerd zouden worden.  
 
ONL heeft niet het gevoel dat de banken ondanks de herhaaldelijke toezeggingen naar de 
geest van het Herstelkader handelen met betrekking tot de snelheid van de afwikkeling. 
Het overgrote deel van de ondernemers wacht nog steeds en heeft geen enkele euro 
gezien. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de banken verzanden in de 
interne processen en treuzelen bij het afwikkelen van dit dossier. Dit leidt tot onnodige 
problemen voor ondernemers zoals verjaringen en zelfs faillissementen.  
 
De vorderingen van een groep ondernemers verjaart op 30 september 2017. Een groot 
deel is zich niet bewust van dit risico en wacht op verdere afhandeling door de banken. 
Ondernemers in deze situatie mogen niet de dupe worden van treuzelende banken. ONL 
stelt daarom voor dat de verjaringstermijnen verlengd worden tot in ieder geval het 
einde van het jaar en dat banken actief (voormalig) klanten gaan oproepen op zich te 
melden.  
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ONL voor Ondernemers zit bovenop dit dossier en staat voortdurend in contact met de 
NVB, de AFM en de banken. We zijn ten allen tijde bereid om verdere informatie te geven 
over dit dossier en de afwikkeling hiervan.  
 
Met ondernemende groet, 
 
 
Hans Biesheuvel 
Voorzitter ONL voor Ondernemers 


