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Uit de vertraagde uitvoering en de toename 
van het aantal vragen bij accountants blijkt 
dat de afwikkeling van het Herstelkader 
rentederivaten nog niet zo eenvoudig is 
als eerder gedacht. Veel MKB’ers lezen 
de dagelijkse berichten er over en zijn 
benieuwd naar hun status. Jan Rietveld, 
directeur vanTreasury-linQ, vertelt hoe 
het ervoor staat en waarop ondernemers 
moeten letten. 

“Uit de voortgangsrapportage van de Auto
riteit Financiële Markten van 8 december 
blijkt dat de uitvoering van het Herstelkader 
extra vertraging oploopt doordat de banken 
de data en automatiseringsprocessen niet 
op orde hebben. Niet altijd lukt het de bank 
alle informatie boven tafel te krijgen uit de 
periode waarin het derivaat liep en deze dus 
te verwerken in het voorstel voor schadeher
stel."
"Als klanten de ontbrekende informatie wel 
hebben, kunnen zij die alsnog ter beschik
king stellen aan de bank en een herbereke
ning laten uitvoeren.”

Momenteel verstrekken banken voorschot
ten van maximaal 100.000 euro. Dit betreft 
alleen een inschatting op de coulancever
goeding (stap 3 Herstelkader). Volgens Riet
veld kunnen de overige stappen (1 omzet
ting complex product; 2 technisch herstel en 
4 opslagverhogingen) een aanzienlijke extra 
compensatie opleveren. 
“Dit zal moeten blijken uit de algehele her
stelaanbieding die de bank in de meeste 
gevallen nog moet doen. Banken zullen de 
laatste wijzigingen en aanvullingen moeten 
verwerken in hun derivatendossiers waarna, 
naar onze verwachting, het aantal herstel
aanbiedingen richting hun cliënten spoedig 
zal toenemen.”

Hierbij zullen als eerste cliënten die in  
‘Bijzonder Beheer’ vallen bij hun bank, 
aan de beurt zijn. Vanaf het moment dat 
de herstel aanbieding van de bank is ont
vangen, zal de bank verzoeken om binnen 
vier weken te reageren op de aanbieding ten 
aanzie van eventuele verschillen. De herstel
aanbieding heeft een beperkte geldigheids
duur. Rietveld geeft aan dat het van belang is 
dat een MKB’er zijn/haar eigen positie kent 
en zich tijdig voorbereidt op het moment 

dat de bank een aanbod gaat doen. 
De Rabobank drukte klanten onlangs zelf 
ook op het hart een goede controle uit te 
voeren op de gehanteerde aannames en de 
compensatie zelf, (mede) omdat de deriva
tendossiers van de bank niet in alle gevallen 
compleet zijn. Rietveld wijst er hierbij op 
dat het in alle gevallen belangrijk is om het 
dossier te controleren en beoordelen op:
1) Volledigheid
2) de door de bank gehanteerde aannames 
3) juiste interpretatie van het Herstelkader 
4) of daarmee de compensatie juist is. 

Als voorbeeld haalt Rietveld een dossier aan 
waarbij er een wezenlijk verschil van inzicht 
is dat leidt tot een aanzienlijk afwijkende 
uitkomst. “Zonder in detail te gaan beroept 
de bank zich op bancaire nauwe verbonden
heid tussen twee entiteiten/vennootschap
pen. Wij vinden dat dit niet het geval is, 

waardoor er bij één entiteit een aanzienlijke 
zogeheten overhedge ontstaat.”

TreasurylinQ levert hierbij de inhoude
lijke input aan de klant voor de reactie op 
de herstelaanbieding van de bank. Mocht 
het nodig zijn, dan staat de weg open naar 
de Geschillencommissie voor een ‘bindend  
advies’, waaraan ook de bank zich zal moe
ten houden. 
“Hieruit blijkt dat wij een maatwerkbenade
ring hanteren. Cases met rentederivaten zijn 
bijna nooit hetzelfde – al zijn er natuurlijk 
wel onderdelen die regelmatig terugkeren in 
dossiers.”

“Wij adviseren inmiddels een flink aantal 
ondernemingen hieromtrent, waaronder 
diverse partijen in de scheepvaart. Wij heb
ben het voorbije jaar reeds diverse binnen
vaartrelaties als klant mogen verwelkomen. 

In veel gevallen werd de introductie over 
onze dienstverlening verzorgd door de ac
countant van deze ondernemers, die in hun 
dienstverlening naar de klant ook behoefte 
hadden aan een externe deskundige mening 
inzake het Herstelkader."
"Wij zien in de beoordeling van de dossiers 
van onze binnenvaartrelaties gemiddeld 
aanzienlijke bedragen die zij volgens onze 
analyses tegoed hebben uit hoofde van het 
Herstelkader.”

Treasury-linQ is een adviesbureau dat kan 
worden ingeschakeld voor advies bij voor-
bereiding op en controle van de compensa-
tie uit het Herstelkader rentederivaten. Kijk 
voor informatie op www.treasurylinq.com/
herstelkader. Bellen (035 - 526 62 92) of 
mailen kan ook (info@treasurylinq.com).

Het Herstelkader kan op onderdelen verschillend worden geïnterpreteerd. 
Een complexe materie, die om (externe) deskundigheid vraagt.

Wij adviseren en ondersteunen (bank)onafhankelijk! 
Kijk op www.treasurylinq.com en bel voor een vrijblijvende afspraak. 
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Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor Herstelkader rentederivaten
Meer info op: www.treasurylinq.com

Jan Rietveld (Treasury-linQ): “Voorbereiding, bepaling van de eigen positie en 
controle van de compensatie zijn belangrijk!”

Herstelkader rentederivaten vraagt om 
aandacht van ondernemer


