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Onderwerp concept brief Bevestiging afspraken onafhankelijk deskundigen

|@houthoff com 10 2 | lQ 2 e |10 2 e 10 2 e

Beste 10 2 9 [j^en

Zie bijgevoegd de concept brief waarin de jullie aanstelling taakomschrijving en overige
afspraken worden bevestigd
Na jullie blik zullen we de brief definitiefmaken en getekend naar jullie verzenden

Volgende week gaan wij om de tafel met de NVB om afspraken te maken over de financiering Is

het mogelijk om uiterlijk maandag a s een conceptbegroting van jullie te ontvangen

Bij vragen weten jullie me te vinden

Groet
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Ministry of Finance

Financial Markets Directorate

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | The Flague | The Netherlands

10 2 6 2500 EE I The Flague | The Netherlands
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I 10 2 6 |@minfin nH |@minfin nl
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade

van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee
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From

Sent Mon 11 14 2016 2 57 58 PM

Importance

Subject Brief Bevestiging aanvullende werkzaamheden onafhankelijk deskundigen pilotfase

MAIL_RECEIVED Mon 11 14 2016 2 58 06 PM

Brief Bevestiaing aanvullende werkzaamheden onafriankeliik deskundigen fpilotfaseVdocx

To

Cc

1 10 2 e I10 2 e

Normal

Dag |lD 2 e| en 10 2 6

Met excuses voorde opgetreden vertraging hierbij de brief die pTo z el op 28 oktober j l in concept stuurde met maar een invoeging van

onze kant

10 2 6 sprak ik zojuist bij Met de banken hebben wij nu regelmatig con structief overleg We hebben wekelijkse coord in atievergaderin gen

bij de NVB met alle banken Er komen veel uitvoeringsvragen op die de banken aan ons stellen Met werk is voor ons deze maanden dan

ook veel intensiever dan we hadden voorspeld We verwachten dat we nog tot medio december nodig hebben voordat het definitieve

herstelkader met alle bijiagen inclusief voorbeeld berekeningen klaar hebben Vorige week hebben we wel een nieuwe bijna finale versie

van het kader aan de banken en de belangorganisaties gestuurd

De komende maand hebben we ook nodig om de belangorganisaties die we allemaal behalve Claimparticipants vorige week spraken
door de rekenkundige kant mee te nemen opdatzij hun klanten goed kunnen adviseren We zullen voor hen een of meer workshops

organiseren

De begroting voor de pilot fase ging ervan uit dat we eind oktober klaar zouden zijn Morgen zullen we de NVB met jullie in de CC onze

begroting voor november en december sturen

Vriendelijke groet

I 10 2 6
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From

Sent

Importance

Subject Herstelkader rentederivaten || publicatie website || VERTROUWELIJK

MAIL_RECEIVED Mon 11 14 2016 6 05 37 PM

20161114 HKRD publicatie website f3 DOCX

Beste I 10 2 6 j

In aansluiting op jouw telefoongesprek metj 10 2 6 j eerder vandaag sturen wij je namens de Derivatencommissie een conceptbericht dat

naar verwachting morgenmiddag op de website van de Derivatencommissie zal worden geplaatst Dit betreft een gewijzigde tekst voor de

pagina Over ons’ Wij verwijzen in het bijzonder graag naar de tekst over de afronding van de pilotfase

Graag vernemen wij uiterlijk morgenochtend als jullie ten aanzien van dit bericht nog opmerkingen suggesties hebben

Vriendelijke greet mede namensj^iQ 2 e

|l0 2 e|

HOUTHOFF BURUMA

10 2 6 I 10 2 6

10 2 6

T 31 0 20

T 31 0 20

M 31 0 6

10 2 6

I 10 2 6 l a houthoff com
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Postbus 75505 1070 AM Amsterdam

Gustav Mahlerplein 60 Amsterdam

Nederlandse Vereniging van Banken NVB

Finance Control

ta v de heerl 10 2 ^

Postbus 7400

1007 JK AMSTERDAM

Commissie Rentederivaten

10 2 e

10 2 eb7s

tevens per e mail aan

I io 2 e ^nvb nl

I 10 2 e Bnvb nl

secretaris contactpersoon

10 2 e

^houthoff com10 2 e

020 10 2 e

In kople {per e mail aan

Ministerie van Financien

I io 2 e t^minfin n

I io 2 e ^minfin nl

d d 15 november2016

Amsterdam

Onzeref 990008228 17084749 1

Re facturering werkzaamheden

Geachte heer|l io 2 eJ

In overleg met de NVB en het Ministerie van Financien gaan hlerbij de facluren van de Commis-

sie Rentederivaten en haar adviseurs in overeenstemming met de nadere afspraken die zijn

gemaakt met het Ministerie van Financien

De Commissie begrijpt dat de Nederlandse Vereniging van Banken de facturen van de Commis-

sie en haar adviseurs voldoet en de kosten zonder verdere betrokkenheid van de Commissie of

het Ministerie van Financien omsiaat over de deelnemende banken

In de bijiage vindt u de facturen van de commissieleden en haar adviseurs over de maand

September 2016 In September 2016 zijn ondermeer de volgende werkzaamheden verricht

i Inventarisatie analyse en beantwoording in concept van vragen om duiding
van het Herstelkader gesteld door deelnemende banken belangenbehartigers

advocaten van mkb ers en de AFM

773166 00107



{Telefonische besprekingen met deelnemende banken belangenbehartigers

en advocaten van mkb ers en de AFM over onder meer de gestelde vragen

en onduidelijkheden in het herstelkader

Wekelijkse bijeenkomsten en tussentijdse afstemming per telefoon en e mail

met de AFM over de inrichting van de pilot fase

Bestuderen en analyseren van de aangeleverde informatie waaronder de in

het Herstelkader aangeduide pilot beslispunten dossiers datasets reken

modellen notities etc in verband met de te verstrekken nadere duiding

Het in concept aanpassen van het Herstelkader aan de hand van blj de com

missie ingediende vragen en gedachtevorming naar aanleiding daarvan

evenais het in concept opstelien van diverse notities ter tussentijdse informe-

ring van banken over deze beoogde wijzigingen

Voorbereiden van en deelnemen aan het Rondetafelgesprek over rentederiva

ten in de Tweede Kamer op 27 September 2016 en

vii werkzaamheden secretariaat zoals onderhouden contacten organisatie en

notuleren van besprekingen cobrdinatie van informatie uitwisseling en dos

sierbeheer

ii

iii

iv

V

Vi

De commissieleden hanteren een afgesproken uurtarief varj [per uur Haar adviseurs

factureren in overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt met het Ministerie van Finan

cien waarbij geen individuele uurtarieven worden gehanteerd die hogerzijn dan

daarbij voorts geen sprake van overschrijding van het begrote bedrag

1Q 2 g Er is

Zoals ook eerder is besproken zijn wij beschikbaar voor nadere toelichting

Hoogachtend
mpfita nOrnsns Pl0 2 e| pTO Z e Ifln10 2 ^| lQ 2 e |

10 2 e

10 2 e

i

2 2
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Cc 10 2 6
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I 10 2 6 10 2 6From

Sent

Importance

Subject 17160659_2 xls

MAIL RECEIVED Tue 11 15 2016 3 01 22 PM

Tue 11 15 2016 2 58 47 PM

Normal

17160659 2 xls

Beste I 10 2 6 n

Zoals gisteren aangegeven sturen wij jullie hierbij een overzicht van de gedeclareerde en tot eind oktober te declareren bedragen in

verhouding tot de ingediende en goedgevonden begrotingen voor de eerste fase en de huidige fase van de pilot Nu de pilotfase wordt

verlengd van eind oktober tot medio december het bericht terzake is zojuist op de website van de commissie geplaatst en nu wij in

oktober en november een toename van onze werkzaamheden zien dienen wij een begroting voor november en december in Hierin

houden wij er rekening mee dat de werkzaamheden op het zeltde hoge niveau blijven liggen als de afgelopen weken We hopen natuurlijk
dat dit zal meevallen De begroting voor november en december zie je in de onderste cijferopstelling

Gaarne vernemen we of de NVB kan instemmem met de begroting voor november en december

Nu MinFin formeel onze opdrachtgever is zenden we| io| 10 2 6 |een kopie van deze email

Met vriendelijke groet 10i2 6

Mede namensh^2 e[i 2 4o^

10 2 6
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only and may be confidential or privileged Unauthorised use disclosure or copying is strictly prohibited If you are not the addressee

please notify us immediately Houthoff Buruma is the trade name of Houthoff Buruma Codperatief U A a Dutch law firm based in

Amsterdam and registered in the Amsterdam Chamber of Commerce as no 34216182 Houthoff Buruma s general terms and conditions

which stipulate a limitation of liability the applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam the

Netherlands are applicable to all services performed The general terms and conditions are available on request and at

www houthoff com

»★ Tt»★ Tt»★ Tt» Tt» Tt » Tt » Tt » Tt » Tt » Tt » Tt » Tt

773129 00108



10 2 e []ra io 2 e | FM ME^H 10 2 e |@minnn nl1
10 2 e|ip 2j^2 ^ FM in ^^ ^ I@minfin nl1 | io 2 e [|io 2 6||^

®dms houthoffxomT
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Tue 11 15 2016 3 06 06 PM

From

Sent

Importance

Subject Herstelkader rentederivaten || facturen NVB

MAIL RECEIVED Tue 11 15 2016 3 06 41 PM

Normal

HKRD facturen NVB September 2016 pdf

20161115 HKRD begeleldend schriiven factuur September 2016 pdf

20161007 HKRD begeleidende brief facturen NVBauqustus pdf

HKRD facturen NVB augustus 2016 pdf

HKRD facturen NVB lull 2016 pdf

HKRD 20160916 begeleldend schriiven facturen iuli pdf

Beste 1P 2 e

Graag stuiir ik jiillie hierbij ter informatie en eventueel voor in jullie dossier de laatste facturen van de commissieleden en

betrokken adviseurs aan de NVB toe 1 m September voorzien van begeleidend schrijven welke facturen vallen onder de

huidige begrotingsafspraken

In het geval van vragen vemeem ik iiiteraard graag

Met vriendelijke groet

namens de Derivatencommissie

10 2 e
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Ministerie van Financien

DIrectle Finandele Markten

TERTEKEHIHG

Aan

de directeur Financiele markten

InFrchtingen

1 I0 g 2|e

T
10 2 6

F

P0 2 ^minfin nl

Datum

17 november 2016

Notitienummer

2D16 00002Q612B

notitie Bevestiging aanvullende werkzaamheden onafhankelijke

deskundigen

Auteur

1 1Q m2j6

Brjia gen
3 concept brieven

NO FM 2016 115380Aanleiding

Op 5 juli jl hebben de onafhankelijke deskundigen het met de banken

overeengekomen uniform herstelkader gepubliceerd Het herstelkader voorziet in

een pilotfase welke loopt tot medio december waarin de onafhankelijke

deskundigen interpretatievragen beantwoorden en bijsturing kunnen geven aan

de uitvoering door banken Dit om te komen tot een efficiente en transparante

uitvoering van het herstelkader De aanvullende werkzaamheden worden met

bijgevoegde brief bevestigd De minister heeft hiermee reeds eerder ingestemd
zie notitie FM 2016 115380

Gevraagde beslissing
Indian u akkoord bent met bijgevoegde brieven verzoeken wij u deze brieven

namens de minister te ondertekenen Ook de eerder verzonden brieven ter

bevestiging van de werkafspraken zijn door u namens de minister

ondertekend

Toelichting
• In de brief is aangegeven welke additionele werkzaamheden de

onafhankelijke deskundigen in de pilotfase gaan verrichten Deze

werkzaamheden bestaan uit

1 het beantwoorden van vragen en het geven van uitleg over de

uitvoering van het herstelkader

2 wekelijkse codrdinatie besprekingen met de AFM

3 het aanvullen en nader specificeren van het herstelkader en

bijiagen
4 het opstellen en inrichten van het bindend advies loket en

5 hetgeen vender bevorderlijk is voor een viot verloop van de

pilotfase en de voorbereiding van de uitvoering van het

herstelkader

• Over de voortgang van de werkzaamheden en substantiele ontwikkelen

zullen de onafhankelijke deskundigen de minister informeren Daamaast

zullen de onafhankelijke deskundigen na afloop van de pilotfase in

algemene zin verslag doen van hun werkzaamheden welk verslag ook

extern wordt gecommuniceerd
• De kosten die voortvioeien uit de additionele werkzaamheden worden

conform de door u met de NVB afgestemde begroting betaald doorde

betrokken banken

Pagina 1 van 2
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Aan de onafhankelijke deskundigen is een vrijwaring gegeven voor de

werkzaamheden die zij in het kader van het opsteilen van het

hersteikader uitvoert Deze aanvuiiende werkzaamheden vaiien onder

deze vrijwaring
De inhoud van de brief is met de onafhankelijke deskundigen afgestemd
Dit heeft langer geduurd dan verwacht door enige vertraging aan de

kant van de onafhankeiijk deskundigen

Pagina 2 van 2
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MinisterievanFinanden

Directie Financiele Markten

VERTROUWELUK

TER ADVISERIN6
Inllchtingen

1| 10 2 e I

Aan
T

10 2 6de minister F

10 2 e fiiTimfin nj

10f0 2 ei

10 2 6 Ibuiten verzoek T

T 0 ^ 0 teminfin ni

notitie Datum

17 november 2016Bilateraa overleg met |
november 2016 aanvulling

op 2110 2 6

Notltienummer

2016 0000206738

Auteur

Van

het hoofd afdeltng InsUtutloneel

Beleid en Integriteit

buiten verzoek
buiten verzoek

0
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Ministerievan Financien

Directie Financiete MarktenVERTROUWEU3K

TERADVISERING
Inlichtirtgen

10 2 e

Aan
t ui

10 2 e
de mimster F 071

1U 2 e jiminfin nl

Datum

16 november 2016

Notitienummar

2016 0000204418

notitie Biiateraal ovetleg met|

november 15 00 16 00 uur

]op 2110 2 e Auteur

iu 2 dr 10 2 e

1 10 l3J 2le

f
10 2 e

Aanleiding

Op maandag 21 november a s vindt de periodieke bilaterale bespreking met de

bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiele Markten AFM 10 210 2 ^

] plaats van 15 00 tot 16 00 uur op het ministerie van Rnancibn U

wordt bijgestaan doorlU ^ ^r io 2 e |

u 2 e10 2 e

1 iu 2 e

ttr2 ^ in2 e

10 2 e10 2 e

Van

het hoofd afdeling Marktgedrag
en Effectenverkeer

Agenda Kopje aan

de directeur Financiele

markten de piv directeur

Financidle maikten

10 2 e

Bijiagen
1 No 194296a

ni^ Voortoano

buiten verzoek

b} RentedenVaten

buiten verzoek

buiten verzoek
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3 Op 2 September jl heeft u een brief met uw reactie op een

aarttal Kamervragen in een Schriftelijk Ovetieg over

rentederivaten in het MKB naar de TK gestuurd
• Op 27 September jl heeft een hoorzitting rondetafelbljeenkomst

plaatsgevonden in de TK over zowel de vervolgaanpak bij rentederivaten

in het MKB als het externe onderzoek door Alvarez Marsal over de

tekortkomingen van de AFM in dit dossier

1 De rondetafet verliep rustig Kamerleden waren vooral op zoek

naar informatie en achtergrond over bijvoorbeeld de reikwijdte

van het herstelkader de coulanceregeiing de doorlooptijd en

hoe banken de problemen nu wei gaan opiossen

2 Qua dooriooptijd heeft de AFM geen harde toezegging gedaan

Sommtge banken zuilen waarschijnlijk medio 2017 klaar zijn en

andere banken zijn mogelijkeen paar maanden ianger bezig Na

de piiot fase zal een betere Inschatting kunnen warden gemaakt

AMe betrokkenen benadrukten dat het traject voortvarend en

zorqvuidiq moet warden uitqevoerd
10 2 g3

10 2 g

10 2 g

Momenteei werken de onafhankelijk deskundigen in de zogeheten piiot

fase het herstelkader verder uit o b v interpretatiejvragen van banken

De AFM bereidt zich in deze fase voor op het toezicht dat zij zal houden

op de uitvoering van het herstelkader onder meer door het beoordelen

van de plannen van aanpak van de externe beoordelaars die banken

hebben aangesteld en het inrichten van haar eigen toezichtkader

• De piiot fase zou initieel tot 1 november duren deze is afgelopen week

in goed overleg tussen onafhankelijk deskundigen banken en AFM

verlengd tot medio december 10 2 g

10 2 g

10 2 g

• Een nieuwe vervolgopdracht aan de onafhankelijk deskundigen is na

enige vertraglng aan de kant van de onafhankelijk deskundigen

afgeiopen week verstrekt

• De NVB heeft afgelopen week aangegeven een voorstel aan KiFID te

widen voorleggen voor aanpassing van het tijdelijk loket conform uw

oproep aan de banken dat ziet op verlenging van de loket tot minimaal

31 december 2017 en ultbreiding van de toegang voor oude gevallen

Op ambtelljk niveau staan wij positief tegenover het voorstel aangezien

het tegemoetkomt aan uw verzoek en de geuite zorgen vanuit de

Tweede Kamer

Paglna 4 van 7VERTROUWELUK
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De AFM vooraet dat zij minimaal twee keer halfjaarliiks zai rapporteren

over de voortgang In de eerste van de twee rapportages een half jaar
na afronding van de pilotfase zal waarschijnlijk voor het eerst

duidelijkheid worden gegeven over de definitieve aantailen

rentederivatencontracten en klanten die in scope zijn van het

herstelkader

In uw vorige gesprek met AFM voorzitter |iQ 2 e|

September jl heeft u aangegeven u te kunnen vinden in het voorstei om

van de AFM om de controles omwilfe van snelheid in het proces te iaten

plaatsvinden nadat een compensatie aanbod is gedaan aan een klant

In uw brief van 5 juli jl heeft u de verwachting van de AFM naar de TK

gecommuniceerd dat het traject van het toetsen van dossiers aan het

herstelkader en het waar nodig compenseren van klanten medio 2017

kan worden afgerond In uw SO brief van 2 September jl heeft u dit

genuanceerd en aangegeven dat het nog te vroeg is om een

gedetailleerde inschatting te kunnen maken per bank Het valt echter te

verwachten dat door de uitloop van de pilot fase niet alie banken klaar

zullen zijn per medio 2017

op 1410 2 e

buiten verzoek

U kunt vraoen naar de hRvindinoen van de AFM in de pilotfase haar

inschatting van de doorlooDtild en de wlize waarop de AFM het toezicht

inricht dat zii zal houden op de uitvoerlno van het herstelkader

buiten verzoek
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Postbus 75505 1070 AM Amsterdam

Gustav Mahlerplein 50 Amsterdam

Nederlandse Vereniging van Banken NVB

Finance Control

ta v [
Postbus 7400

1007 JK AMSTERDAM

Commissle Rentederivaten

iq 10 2 e

10 2 e

10 2 e[ 10 2 e

tevens per e mail aan

10 2 e ^nvb nl

10 2 e gnvb nl

secretaris contactpersoon

1| 10 2 e

@houthoff com10 2 e

020 10 2 e

In kopie per e mail aan

Ministerie van Financien

io 2 e l^minfin ni

io 2 e l@minfin nl

d d 25 november2016

Amsterdam

Onzeref 990008228 17237628 1

Re facturering werkzaamheden

Geachte heer i0 2 e

In overleg met de NVB en het Ministerie van Financien gaan hierbij de facturen van de Commis

sie Rentederivaten en haar adviseurs in overeenstemming met de nadere afspraken die zijn

gemaakt met het Ministerie van Financien

De Commissle begrijpt dat de Nederlandse Vereniging van Banken de facturen van de Commis

sie en haar adviseurs voldoet en de kosten zonder verdere betrokkenheid van de Commissle of

het Ministerie van Financien omsiaat over de deelnemende banken

In de bijiage vindt u de facturen van de commissieleden en haar adviseurs over de maand

oktober2016
^
In oktober 2016 zijn onder meer de volgende werkzaamheden verricht

i Inventarisatie analyse en beantwoording in concept van vragen om duiding

van het Herstelkader gesteld door deelnemende banken belangenbehartigers

advocaten van mkb ers en de AFM

1
Tevens is factuur over September 2016 bijgesloten welke factuur nog niet besctiikbaarwas op het moment van

verzending van de facturen over September 2016
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Telefonische besprekingen met deelnemende banker belangenbehartigers

en advocaten van mkb^ers en de AFM over onder meer de gestelde vragen

en onduidelijkheden in het herstelkader

Het voorbereiden en bijwonen van de eerste wekelijkse plenaire voortgangs

bijeenkomst bij de NVB

Wekelijkse bijeenkomsten en tussentijdse afslemming per telefoon en e mail

met de AFM over de inrichting van de pilot fase

Bestuderen en analyseren van de aangeleverde informatie waaronder de in

het Herstelkader aangeduide pilot beslispunten dossiers datasets reken

modellen notities etc en van stukken en dossiers aangeleverd door belan-

genbehartigers in verband met de te verstrekken nadere duiding

ii

Hi

iv

V

het Herstelkader de 20 oktober versie aan
Het in concept aanpassen van

de hand van bij de commissie ingediende vragen en gedachtevorming naar

aanleiding daarvan evenals het in concept opstellen van diverse notities ter

tussentijdse informering van banken over deze beoogde wijzigingen

Vi

werkzaamheden secretariaat zoals onderhouden contacten organisatie en

notuleren van besprekingen coordinatie van informatie uitwisseiing en dos

sierbeheer

vii

Haar adviseurs10 2g
De commissieleden hanteren een afgesproken uurtarief van

factureren in overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt met het Ministerie van Fman

cien waarbij geen individuele uurtarieven worden gehanteerd die hoger zijn dan

daarbij voorts geen sprake van overschrijding van het begrote bedrag

Zoals ook eerder is besproken zijn wij beschikbaar voor nadere toelichting

Er is10 2 g

Hoogachtend

mede namensES CMZ] entgZ^I i0 2 e3

10 2 e

2 2

773161 00112



10 2 e FM ME^H 10 2 e |@minnn nl1
10 2 e |lp 2j^2 ^ FM in 0 ^ ^ I@minfin nl1 | 10 2 e [ |10 2 6^^ 10 2 e

1@dms houthoff com |1 i0 2 e n@dms nDomoff com]

To

]@houthoff com]Cc

10 2 e

Fromi I 10 2 e | r 1Q 2 e

Sent Mon 11 28 2016 12 22 58 PM

Importance

Subject Herstelkader rentederivaten || facturen NVB

MAIL RECEIVED Mon 11 28 2016 12 23 14 PM

Normal

HKRD facturen NVB oktober 2016 odf

20161125 HKRD begeleldend schriiven facturen oktober 2Q16 pdf

Beste

Graag stuur ik jiillie hierbij ter informatie en eventueel voor in jullie dossier de facturen voor de NVB van de

commissieleden en haar adviseiirs toe met betrekking tot de maand oktober en voorzien van een begeleidend schrijven

In bet geval van vragen vemeem ik iiiteraard graag

Met vriendelijke groet

namens de Derivatencommissie

10 2 e

HOUTHOFF BURUMA

10 2 e j 10 2 6

10 2 e

T

T
10 2 e

F

M

10 2 6 l@houthoff com
www houthoff com

»★ »»★ »»★ »» »» » » » » » » » ★

This communication is sent to you from Houthoff Buruma Cooperatief U A This e mail and its contents are for the use of the addressee

only and may be confidential or privileged Unauthorised use disclosure or copying is strictly prohibited If you are not the addressee

please notify us immediately Houthoff Buruma is the trade name of Houthoff Buruma Cooperatief U A a Dutch law firm based in

Amsterdam and registered in the Amsterdam Chamber of Commerce as no 34216182 Houthoff Buruma s general terms and conditions

which stipulate a limitation of liability the applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam the

Netherlands are applicable to all services performed The general terms and conditions are available on request and at

www houthoff com
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l@houthoff com]
o 2 | t 4 ^io 2 e|HFM ME HiO 2 ^@minfin nll l io^e FM ME ^ ^0■2 e |@minfin nl1

I0 2 e 1@aftnnl[1 ^0 2 b |@afm nl1 [ia2 e | 1o 2 | 10 2 a |@houthoff coml |10 2 HI 1^2 6 | I0 2 e |@cardano com1
10 2 e 10 2 e ][| 10 2 e |@houthoffcom]

From

Sent

Importance

Subject RE Fwd rentederivaten brief minister RS 8 12 2016

MAIL RECEIVED Fri 12 9 2016 1 16 44 PM

To 10 2 e 10 2 0

Cc

10 2 6 1 ^1 10 2 0 I FM ME

Fri 12 9 2016 1 16 44 PM

Normal

Dank I i0 2 e

Ik heb po 2 e uurtje geleden ook nog even gesproken over de brief Hij zou jou naar aanleiding daarvan bellen

Dank voor het nieuwe concept ziet er goed uit Ik spreek maandag weer dan kan ik concept nog even met haar doorlopen
Is reactie maandag begin middag werkbaar voor jullie voordeel is dat het dan hoogambtelijk ook is afgestemd

Groet

Verzonden met Good Work www blackbeny com

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0

O 2 ^ ^ ^1O 2 0 10 2 6 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 1 0 2 ^ I 10 2 0 10 2 6|| 1O 2 0~10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

10 2 0

i|g^|io 2 4

10 2 0

10 2 0

Dubbel0 e mail

10 2 0 10 2 0

] |1O 2 0|10 2 0 10 2 0 10 2 0

I 10 2 0 1 0^ I 10 2 0

|1O 2 0|| 10 2^ I 10 2 0 I

10 2 0

10 2 0

777997 00114



Toi¥n^ 10 2 e I@afm nl1

o 2 ^ 4 ^io 2e| 2 e |io 2 ^@minfin nn
ia2 e |4J 2 |e^0 24 [fm m e

Tue 12 13 2016 3 21 05 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject 161213 Opiegbrief bij brief onafhankelijk deskundigen v1

MAIL RECEIVED Tue 12 13 2016 3 21 09 PM

161213 Opiegbrief bij brief onafriankeliik deskundigen vl docx

Ter info onze concept brief in voorbereiding wij houden ons aanbevolen voor onvolkomenheden Gr [l0 2 ^e

772695 00115



^0 2 4 |io 2 e| FM ME

I 10 2 e [ |10 2 b|^0 24||
woensdag 14 december 2016 18 28

10 2 e j0 2 \ 10 2 e |l FM ME

]@houthoff com]10 2 eVan

Verzonden

Aan

10 2 B I I 10 2 B | fO^ |10 2 b|| 10 2 B |
J@dms houthoff conri l 1Q 2 e j l| 10 2 6

Herstelkader Rentederivaten || publicatie herstelkader || VERTROUWELIJK

10 2 6CC

10 2 6

Onderwerp

Beste I0 2 e

Hierbij bericht ik je dat de commissie vandaag definitief heeft besloten dat de finale versie van het Herstelkader

maandap 19 december voorbeurs zal worden gepubliceerd Wij vernemen uiteraard graag in geval van

vragen opmerkingen Eventuele afstemming van de woadvoering kan plaatsvinden met] 1| io 2 e [ persadviseur
van de commissie

Hartelijke groet

|l0 2 e|

HOUTHOFF BURUMA

10 2 9 | l0 2 e]
10 2^

T 31 0 20

T 31 0 20

M 31 0 6

10 2 6

10 2 6 ~l@houthcff com
www houthoffcom

il 3k 3k 3k 3k 3k 3k
•

This communication is sent to you from Houthoff Buruma Cooperatief U A This e mail and its contents are for the use

of the addressee only and may be confidential or privileged Unauthorised use disclosure or copying is strictly
prohibited If you are not the addressee please notify us immediately Houthoff Buruma is the trade name of Houthoff

Buruma Cooperatief U A a Dutch law firm based in Amsterdam and registered in the Amsterdam Chamber of

Commerce as no 34216182 Houthoff Buruma s general terms and conditions which stipulate a limitation of liability
the applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam the Netherlands are

applicable to all services performed The general terms and conditions are available on request and at

www houthoffcom

3^ 3k 3 3k 3k 3 3^ 3k 3^ 3k 3 3k 3k 3 3kTk 3 3^ 3k 3k 3k 3 3k 3k 3 3kTk 3

1
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10 2 s |1^[10 2 ^ FM ME [| I0 2 e |@minlin nl1
o 2 ^4 ^io 2 e^ FM ME^[lio 2 ^@minfin nl1

10 2 6 ~~n@aftm nl[1 10 2 e |@aftn nl1 | i0 2 e| fo^ 10 2 e |@houthoff conn1
10 2 e IMI 10^^ FM7ii^ ll 10 2 6 |@minfin nlP^| 10 2 e in 10 2 rn@cardano com1

i0 2 e I 10 2 6 l@houthoff com]
I I 102 6

Wed 12 14 2016 10 44 58 AM

Normal

To

Cc

10 2 6

From

Sent

Importance

Subject Re rentederivaten brief minister RS 8 12 2016 en brochure

MAIL RECEIVED Wed 12 14 2016 10 44 43 AM

10 2 6

10 2 4

10 2 4 jo 2 ^en ik hebben even naar dit concept gekeken Dit lijkt ons prima De datum die

genoemd wordt van 14 december zal of 15 of 19 worden Flet is meer waarschijnlijk dat het 19

wordt omdat dit psychologisch voor de klant vertegenwoordigers en logistiek beter uitkomt Dat

beslissen we vandaag

We komen niettot aanpassingen van ons laatste jullie bekende concept voor onze brief aan de

minister Over materialiteit hebben we met de AFM overlegd We zullen in de Q A hier iets over

zeggen

Met vriendelijke groet
Mede namens|iQ2 e| enjO 2 4

I 10 2 6 I

10 2 6

T

T
10 2 6

F

M

|@houthoff com [

Op 13 dec 2016 om 15 20 heefti 10 2 6 |1^a[i^ FM ME

■4 10 2 6 |@minfin nl

]@houthoff com10 2 6 10 2 6

J@minfin nl» het volgende geschreven10 2 6

Geachte heer[ 10 2 6

io| 10 2 6^ met u heeft besproken bereiden wij een brief voor waarmeeConform hetgeen
de minister uw brief kan toezenden aan de Tweede Kamer De concept versie sturen wij u hierbij
ter info Mochten u ofuw collega’s nog onvolkomenheden opmerken dan houden wij ons

aanbevolen voor suggesties

Met vriendelijke groet

110 2 4 I

10 2 6

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten

Ministerie van Financien

778591 00117



10 2 eKorte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T

F 10 2 e

IV

]@minfin nl10 2 6 10 2 6@rriinfin nl

http www rijksoverheid nl ministeries fin

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 |1^T^|10 2 410 2 ^ ^ ^ 10 2 61
I 10 2 6 |■foI^|10■2 6|p^a^10 2 6 10 2 6

10 2 6 I10 2 6

10 2 6 I

Reeds openbaar

778591 00117



Reeds 0

10 2 6

10 2 6 10 2 6From

Sent vriidag 9 december 2016 12 31

10 2 6 |@minfin nM
10 2 eH0 2 f 2|

|@minfin nl

10 2 6 ^@aftn nl T
i0 2 ^|l0 2 e|| 10 2 6 | | 10 2 e [| 10 2 e |
Subject Fwd rentederivaten brief minister RS 8 12 2016

10 2 6To

]@afm nl | 10 2 6 [10 2 6 10 2 6Cc

Beste 10 2 6

Naar aanleiding van commentaar vanfo^ |l0 2 e| en MinFin hebben wij de concept brief in gekort
door weglating van de laatste twee alinea s uit het eerdere concept en aanpassing van de laatste

zinnen

Gaarne bericht of dit akkoord is Het finale concept zullen we dinsdag als concept versturen want

er kunnen nog aanpassingen komen afhankelijk van de ontwikkelingen

Vriendelijke groet

10 2 6

mr RJ [ 10 2 6

T

T
10 2 e

F

Mh

]@houthoff com [ ]@houthoff com10 2 6 10 2 6

Begin doorqestuurd bericht

Van [ 10 2 6 I
|@houthoff com r

Datum 9 december 2016 08 33 49 GET

Aan j I0 2 e [ j0 2 f I0 2 e |@houthoff com r
Kopie h0 2 6| I 10 2 6 ] | I0 2 e l@cardano com i

Onderwerp rentederivaten brief minister RS 8 12 2016

10 2 6

]@houthoff com»10 2 6 10 2 6

10 2 6 J@houthoff com»
J@cardano com»10 2 6

Mi

Ik heb de opmerking van |1Q 2 6| verwerkt in de laatste alinea Kijk je daar nog even naar

Groet

I 10 2 6 I

This communication is sent to you from Houthoff Buruma Codperatief U A This e mail and its

contents are for the use of the addressee only and may be confidential or privileged
Unauthorised use disclosure or copying is strictly prohibited If you are not the addressee please

778591 00117



it

Ministerie van Financien
m

Directie Financiele Markten

Inlichtingen
dhr rtir drtOBl Q2le

T 070

F 070

1U ^ fflminfln nl

TER BESLISSIWe UlTPni Tllf DECEMBER VOORBEURS RFTOUR IVH PUBLICATTE DESKUNDIfiEN

li
10 2 e

Datum

16 december 2016

Notitienummer

2016 0000225126

notitie Afronding pilot fase uniform fierstelkader rentederivaten Auteur

ll 10 2 e

Bijlagen
Aanleiding
De onafhankelijke deskundigen fiebben hun werkzaamheden In de pilot fase

afgerond en bet uniform herstelkader definitief vastgesteld Op maandag 19

december voorbeurs zal zij dit bekend maken en het definitief herstelkader

publiceren op haar website Middels bijgevoegde brief willen wij de Tweede

Kamer hler gelijktijdig over informeren

3

Gevraagde beslissing

Wij verzoeken u bijgaande Kamerbrief te ondertekenen

Toelichting
• Na het publiceren van het unIforme herstelkader op 5 Juli Jl Is een pilot

fase gestart In deze fase hebben de onafhankelijk deskundigen het

herstelkader verduidelijkt naar aanleiding van vragen van banken

belangenorganisaties advocaten van mkb klanten de externe

dossierbeoordelaars en de AFM Daarnaast hebben zij proefberekeningen
gemaakt en waar nodig aanpasslngen aangebracht om de uitvoering te

verbeteren Een aantal aspecten is door de onafhankelijk deskundigen
nader uitgewerkt in bijlagen bij het herstelkader

• Nu de pilot fase is afgerond kunnen de banken starten met het uitvoeren

van de stappen in het herstelkader Ook zullen zij haar klanten

informeren over het proces en de planning van het doorlopen van het

herstelkader Hierbij kunnen zij gebrulk maken van een brochure die de

onafhankelijke deskundigen hebben opgesteld zie bijiage 3 In deze

brochure wordt in sifnpel taalgebrulk uitgelegd wat het herstelkader is

wie hiervoor in aanmerking komt welke schade wordt hersteid en waar

een klantterecht kan met vragen of klachten

• De banken zullen op korte termljn communiceren over hun verwachte

doorloopttjd De algehele doorlooptijd za per bank verschillen en is

afhankelijk van de aantallen en de complexiteit van de dossiers per

bank Dossiers van kwetsbare klanten zoals klanten In bijzonder
beheer zullen met voorrang worden behandeld

• De eerder door de AFM uitgesproken verwachting dat banken medio

2017 klaar zouden zijn met het toetsten van de dossiers aan het

herstelkader lljkt mede door het uitlopen van de pilot fase in ieder

geval voor de twee grootste banken Rabobank en ABN AMRO niet

haalbaar

Pagina 1 van 2
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is

• De onafhankelfjk deskundigen zuilen fn de uitvoeringsfase op incidentele

basis verduidelijkingen van het herstelkader geven en in een aantal in

het herstelkader omschreven gevallen bindend advies geven
• De AFM zal toezfen op het traject van het toetsen van dossiers aan het

herstelkader alsmede op de werkzaamheden van de externe

beoordelaars De AFM zal halljaarlijks rapporteren over de voortgang
van de herbeoordelingen en compensaties door de banken Htermee

wordt voldaan aan de mode van het id Ronnes om de Kamer

halfjaarlijks te informeren

• De berekening van het te compenseren bedrag conform het herstelkader

is complex Als gevolg hiervan kunnen de uitkomsten van berekeningen
van een dossier door de bank en de externe beoordelaar in enige mate

verschillen terwijl deze binnen een bepaalde marge toch juist zijn De

AFM zal hier in haar toezicht op toe zien en onderzoeken binnen welke

bandbreedte afwijkingen geoorloofd zijn

Pagina 2 van 2
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Ministerie van Financien

DirectTe FinandeTe Markten

Inlichtingen
dhr mr drtO[j P^e

TER BESLISSIHG UITERLDK 19 DECEMBER VQQRBEURS RETOUR IVM PUBLICATIE DESKUNDIGEH

Aan

de minister T 070

F 070
•

0 2 ^niinfin nl

10 2 6

Datum

16 decern ber 2016

Notitienummer

2D16 0000225126

notitie Afronding piiot fase uniform herstelkader rentederivaten Auteur

10 2P 2I6

1 10 2 6 I

Bijia gen

Aanleiding
De onafhankeiijke deskundigen hebben bun werkzaamheden in de pilot fase

afgerond en het uniform herstelkader definitief vastgesteld Op maandag 19

december voorbeurs zal zij dit bekend maken en het definitief herstelkader

publiceren op haar website Middels bijgevoegde brief willen wij de Tweede

Kamer hier gelijktijdig over informeren

3

Gevraagde beslissing

Wij verzoeken u bijgaande Kamerbrief te ondertekenen

Toelichting
• Na het publiceren van het uniforme herstelkader op 5 juli jl is een pilot

fase gestart In deze fase hebben de onafhankelijk deskundigen het

herstelkader verduidelijkt naar aanleiding van vragen van banken

belangenorganisaties advocaten van mkb klanten de exteme

dossierbeoordelaars en de AFM Daarnaast hebben zij proefberekeningen

gemaakt en waar nodig aanpassingen aangebracht om de uitvoering te

verbeteren Een aantal aspecten is door de onafhankelijk deskundigen
nader uitgewerkt in bijiagen bij het herstelkader

• Nu de pilot fase is afgerond kunnen de banken starten met het uitvoeren

van de stappen in het herstelkader Ook zullen zij haar klanten

informeren over het proces en de planning van het doorlopen van het

herstelkader Hierbij kunnen zij gebruik maken van een brochure die de

onafhankeiijke deskundigen hebben opgesteld zie bijiage 3 In deze

brochure wordt in simpel taalgebruik uitgelegd wat het herstelkader is

wie hiervoor in aanmerking komt welke schade wordt hersteld en waar

een klant terecht kan met vragen of klachten

• De banken zullen op korte termijn communiceren over hun verwachte

doorlooptijd De algehele doorlooptijd zal per bank verschillen en is

afhankelijk van de aantallen en de complexiteit van de dossiers per

bank Dossiers van kwetsbare klanten zoals klanten in bijzonder
beheer zullen met voorrang worden behandeld

• De eerder door de AFM uitgesproken verwachting dat banken medio

2017 klaar zouden zijn met hettoetsten van de dossiers aan het

herstelkader lijkt mede door het uitlopen van de pilot fase in ieder

geval voor de twee grootste banken Rabobank en ABN AMRO niet

haalbaar

Pagina 1 van 2
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• De onafhankelijk deskundigen zullen in de uitvoeringsfase op incidentele

basis verduideiijkingen van het hersteikader geven en in een aantal in

het hersteikader omschreven gevalien bindend advies geven
• De AFM zal toezien op het traject van het toetsen van dossiers aan het

hersteikader alsmede op de w^erkzaamheden van de externe

beoordelaars De AFM zal halfjaarlijks rapporteren over de voortgang

van de herbeoordelingen en compensaties doorde banken Hiemnee

wordt voldaan aan de motie van het lid Ronnes om de Kamer

haifjaarlijks te informeren

• De berekening van het te compenseren bedrag conform het hersteikader

is complex Als gevolg hiervan kunnen de uitkomsten van berekeningen
van een dossier door de bank en de externe beoordeiaar in enige mate

verschillen terwiji deze binnen een bepaalde marge toch juist zijn De

AFM zal hier in haar toezicht op toe zien en onderzoeken binnen w^elke

bandbreedte afwijkingen geoorioofd zijn

Pagina 2 van 2
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I 10 2 6 I |iM ^[10 2 ^ 10 2 6 l@houthoff com1 | 10 2 6 [iplediai ^ FM ME [1 io 2 e |@minfin nn f^4 ^ ^i^
FM ME [|iO 2 ^@minfin nl1

To

pafm nlll
l@houthoff com1 |i0 2 e|| io 2 e Id io 2 e |@cardano conn1 i i0 2 e ^ io 2 e io 2 e |@houthoff com1

@dms houthoff com[
@dms houthoffxoml

©afm nll I0 2 e 0 2 W 10 2 e @houthoff com]10 2 e 10 2 e 10 2 eCc

10 2 e Ilf 10 2 e

10 2 e 10 2 e @dms houthoff com]
^

|@dms houthoff com]
C0MM [1 lO Se |@minfinTnIT

]@afrn nl] | lO S e [I0 2 e 10 2 8 10 2 8 10 2 8

X2|qd0 2 ^ FM][| 10 2 e~ |@minfin nll

I 10l^2 e |0 2 j m2 e | FM ME

Fri 12 1672m 6 11 21 25 AM

10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Herstelkader rentederivaten || concept aanbiedingsbrief || VERTROUWELIJK
MAIL RECEIVED Fri 12 16 2016 11 21 27 AM

Normal

Veel dank

Verzonden met Good Work www blackberry com

10 2 6 [10^ 0 2

dec^wl6 11 18

10 2 e [ FM ME j 10 2 e |@minfin nL I 10 2 e |lpl^0 2 e| FM ME 1 10 2 e l@minfm nl 1o^2^ ^10 2 e|

10 2 6 @houthoff coinVan

Datum vrijcla
Aan | 10 2^
FM ME l^^2 4gminfin til

Kople

ip 16

|0 2

@afm nl | I0 2 7]^ 0 2 ^ f 10 2 6 |@houthoff com
■@houthoff com |I0 2 6|| 10 2 e | | 10 2 e |@cardano com

|@dms houthoff com

10 2 6 10 2 6 10 2 6

j 10 2 6 [@houthoff com

@dnis houthoff com

@afin nl 7r 0 ^ s FM 10 2 e |@minfin iil

10 2 6@aftn nl

10 2 8 10 2 6 2 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6@dms houthoffcom |
|@dms houthoffcom I110 2 610 2 8 10 2 8

]COMM 10 2 6 |@minfm nl

Onderwerp RE Herstelkader rentederivaten || concept aanbiedingsbrief || VERTROUWELIJK

10 2 6

Beste I io 2 e |

Dank voorje bericht Bijgevoegd stuur ik namens de commissie een aangepast concept van de aanbiedingsbrief aan de minister die in

lijn is met de briefvan de minister

Vriendelijke greet

10 2 6

HOUTHOFF BURUMA

I I 10 2 8 I 10 2 6

10 2 6

T 31

T 31

M 3
10 2 6

I 10 2 6 l@houthoff com

www houthoff com

From I 10 2 e |[T^10 2 gb FM ME [[
Sent vrijdaq 16 december 2016 10 57

To 10 Z8 |Jl0 2 ^n^| 10 2 8 llpl^^o^ FM ME lpl^ ^lO 2 e FM ME

1@afm nl | 10 2 6 fo^
J@dms houthoff com [

1@minfin nl]10 2 6

10 2 8 I |l0 2 ^ I 10 2 6 | | I 10 2 8 j 10 2 8

@dms houthoff com

10 2 6 10 2 8Cc

FM10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 8

778006^^^^ 00120



Subject RE Herstelkader rentederivaten || concept aanbiedingsbrief || VERTROUWELUK

Beste 10 2 e | 10 2^ |10 2 e| enjo^

Dank voor dit finale concept Deze versie is met ons concept van de kamerbrief zie bijiage] op weg naar de Minister

11 1

Succes met de laatste voorbereidingen voor maandagochtend

Greet I 10 2 e |

@houthoff com1Van I0 2 e | |lo 2 e||io 2 e

Verzonden vrijdag 16 december 2016 9 32

10 2 e FM ME 1pW ^1P 2 eb FM ME 10 2 e [oi ^10 2 e | fPM ME^

@afm nl ^0 2 b 0 2

10 2 e

Aan

10 2 6 ■ 10 2 d 10 2 6 ■ 10 2 6 2 10 2 6 ■10 2 6 10 2 6CC

10 2 e 10 2 e 10 2 el@dms houthoff com

Onderwerp Herstelkader rentederivaten || concept aanbiedingsbrief || VERTROUWELUK
sdms houthoff com

Geachte heren

Namens de Derivatencommissie stuur ik u op vertrouwelijke basis hierbij ter informatie het finale concept van de brief die de

Derivatencommissie maandag 19 december voor 09 00 uur aan de ministerial sturen Wij vernemen graag in geval van vragen of

opmerkingen

Vriendelijke groet

namens de Derivatencommissie

10 2 6

HOUTHOFF BURUMA

10 2 6 10 2 6

10 2 6

T 31

T 31

M 31

10 2 6

I 10 2 6 l@houthoff com

www houthoff com
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From | iQ a e FM ME [
Sent dinsdaq 13 december 2016 15 20

10 2 e

Subject RE rentederivaten brief minister RS 8 12 2016 en brochure

10 2 e @minfin nl1

10 2 eTo

@afm nl | 10 2 e | 10 2 e |ip 2j I0 2 e \ FM ME ^0 24 I 10 2 e | f^0 2 e ^ 10 2 e f]10 2 e

Geachte beer 10 2 8

Conform hetgeen I 10 2 e | | 10 2 e | met u heeft besproken bereiden wij een brief voor waarmee de minister uw brief kan toezenden

aan de Tweede Kamer De concept versie sturen wij u hierbij ter info Mochten u of uw collega s nog onvoikomenheden opmerken dan

houden wij ons aanbevolen voor suggesties

Met vriendelijke groet

[10 2 ^ I 10 2^8 I

10 2 8 I

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
I 2500 EE I Den Haag

10 2 8

10 2 e

T070

F 070
10 2 8

10 2 8M 06

I 10 2 8 1@minfin nl

http www riiksoverheid nl ministeries Fin

Van

Verzonden zaterdaq 10 december 2016 10 18

Aan

CC i|o 2 |c| ^ ^io ^ FM ME io 2 e FM ME

Ondenverp rentederivaten brief minister RS 8 12 2016 en brochure

10 2 8 1 10 2 8 [ 10 2 8 @houthoff com1

10 2 e |1Q 2| 10 2 e I FM ME

@afm nl | io 2 e | 10 2 6 | 10 2 e 10 2 610 2 e

Beste I 10 2 e |

Ten vervolge op de email van gisteren zend ik je hierbij de concept brochure met informatie voor de klant Wij zien graag dat de banken

deze brochure meesturen aan de klant met hun brief over het herstelkader De stiji van de brochure is bewust anders dan wat een klant

normaal van een bank krijgt om duidelijk te maken dat er hier een bijzondere weg is gevolgd met onafhankelijke deskundigen

778006 00120



De tekst van deze brochure zal ook te zien zijn wanneer je de website van de commissie open na 15 december De brochure is ook

genoemd in de concept brief van de commissie aan de minster die ik je gisteren stuurde

Een eerdere versie van deze brochure was aan de banken en de AFM voor commentaar gestuurd Dit is de tweede versiie waarin

commentaar van verschillende kanten is verwerkt

Maandag hebben wij van 17 18 uur een bespreking met bestuurders van de banken bij de NVB Daar10 2 ^|e vast al over geinformeerd

Komt er geen wezenlijk commentaar meer dan sturen wij de brochure ook aan de belangenorganisaties die wij woensdag de 14 december

zien Bij deze bespreking die de hele dag duurtzullen ook vertegenwoordigers van banken en van de externe dossierbeoordelaars

aanwezig zijn Naast het doornemen van de berekening in een aantal fictieve dossiers zal verder over de gang van zaken de

communicatie het stellen van vragen e d worden gesproken We hopen te bereiken dat degenen die de klanten vertegenwoordigen een

normale werkrelatie met de betrokken mensen binnen de banken ontwikkelen om het kader uit te voeren en dat zij vertrouwen krijgen in

de controles door de EDB’s Dat is niet zo eenvoudig Mogelijk is er meer tijd nodig om deze “brug te slaan” maar dan organiseren we
een tweede dag of andere acties

Gisteren vonden bij de AFM verschillende besprekingen plaats met de banken fo^en ik hebben een toezegging proberen te krijgen dat

de banken spoedig hun klanten informeren over de uitvoering van het herstelkader Sommige kleinere banken kunnen klanten al binnen

enkele weken concreet berichten de grotere banken hebben meer tijd nodig Het leek erop dat de banken zich willen committeren dat zij
in ieder geval voor eind januari hun klanten een brief over het tijdspad van de uitvoering zullen sturen in het geval zij nog geen concreet

voorstel hebben kunnen doen In de bestuursvergadering van maandag willen wij ter zake een duidelijke toezegging van de banken

krijgen

Indien je vragen hebt of meer over de achtergrond wil weten bel gerust

Vriendelijke groet

Mede namens |io 2 e| enjo 2 ^

I 10 2 e

1 110 2 e10 2 eFrom

Sent vrijdag 9 december 2016 12 31

To 10 l e l@minfin nl

Cc 10 2^Q 2 |^ 10 2 e^
Subject Fwd rentederivaten brief minister RS 8 12 2016

@afm nl | I0 2 e | j^ |10 2 ^ I0 2 e | 10 2 e |Q10 2 S 10 2 6

Beste

Naar aanleiding van commentaar van j
twee alinea’s uit het eerdere concept en aanpassing van de laatste zinnen

en MinFin hebben wij de concept brief ingekort door weglating van de laatste10 2 6

778006 00120



Gaame bericht of dit akkoord is Het finale concept zullen we dinsdag als concept versturen want er kunnen nog aanpassingen
komen afhankelijk van de ontwikkelingen

Vriendelijke greet

10 2 e

10 2 e

T

T 10 2 e

F

M 3i| 10 2 e

10 2 6 ta h outhoff com

Begin doorgestunrd bericht

Van
’’ 10 2 6 10 2 6 « 10 2 6 @hQuthoffcom

Datum 9 december 2016 08 33 49 GET

10 2 6 0^ io 2 e @houthoffcom
10 2 e | 10 2 6 @cardanQ com

Aan

Kopie |i0 2 e

Onderwerp rentederivaten brief minister RS 8 12 2016

Ik heb de opmerking van |lo 2 e| verwerkt in de laatste alinea Kijk je daar nog even naar

Greet

10 2 6

1t 1t 1t 1t 1t it 1t it it it it 1tit 1tit

This communication is sent to you from Houthoff Buruma Cooperatief U A This e mail and its contents are for the use of the addressee

only and may be confidential or privileged Unauthorised use disclosure or copying is strictly prohibited If you are not the addressee

please notify us immediately Houthoff Buruma is the trade name of Houthoff Buruma Cooperatief U A a Dutch law firm based in

Amsterdam and registered in the Amsterdam Chamber of Commerce as no 34216182 Houthoff Buruma s general terms and conditions

which stipulate a limitation of liability the applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam the

Netherlands are applicable to all services performed The general terms and conditions are available on request and at

www houthoff com

T^ T^ T^ T^ T^ T^ T^ T^ T^ T^ l| T^ l|
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Postbus 75505 1070 AM Amsterdam

Gustav Mahlerplein 50 Amsterdam

Nederlandse Vereniging van Banken NVB

Finarice Control

t a v

Postbus 7400

1007 JK AMSTERDAM

Commissie Rentederivaten

10| 10 2 e HITZtel 10^

1E2 [ 10 2 e

I10 2 e| I I0 2 e

tevens per e mail aan

I io 2 e gnvb nl

I iQ 2 e fenvb nl

secretaris contactpersoon

10 2 e 10 2 e

l@houthoff com10 2 e

10 2 e

In kopie per e mail aan

Ministerie van Financien

10 2 e l@minfin nl

10 2 e @minfin nl

d d 30 december 2016

Amsterdam

Onzeref 990008228 17451190 1

Re facturering werkzaamheden

1 10 2 e IGeachte

In overleg met de NVB en het Ministerie van Financien gaan hierbij de facturen van de Commis-

sie Rentederivaten en haar adviseurs in overeenstemming met de nadere afspraken die zijn

gemaakt met het Ministerie van Financien

De Commissie begrijpt dat de Nederlandse Vereniging van Banken de facturen van de Commis-

sie en haar adviseurs voldoet en de kosten zonder verdere betrokkenheid van de Commissie of

het Ministerie van Financien omsiaat over de deelnemende banken

In de bijiage vindt u de facturen van de commissieleden en haar adviseurs over de maand

november2016
^
In november2016 zijn onder meer de volgende werkzaamheden verricht

i Inventarisalie analyse en beantwoording in concept van vragen om duiding

van het Hersteikader gesteld door deelnemende banken belangenbehartigers

advocaten van mkb ers externe dossier beoordelaars en de AFM

evens ziet op de maanden September en oktober 2016’

Waarbij geldt dal de factgur van 10 2 e

776017 00122



ii Telefonische besprekingen met deelnemende banken externe dossier be

oordelaars de AFM en belangenbehartigers en advocaten van mkb ers over

onder meer de gestelde vragen en onduidelijkheden in het herstelkader

iii Het voorbereiden en bijwonen van wekelijkse plenaire voortgangsbijeenkom

sten bij de NVB

iv Het organiseren voorbereiden en bijwonen van separate besprekingen met

betrokken mkb belangenbehartigers over het concept voor het definitieve Her-

stelkader en over de naderende afronding van de pilot fase met name in we

ken 44 en 45

v Het voorbereiden en bijwonen van rekenmeestersessies en van sessies bij de

AFM met betrekking tot fictieve dossierdoorrekening

vi Wekelijkse bijeenkomsten en tussentijdse afstemming per telefoon en e mail

met de AFM over de inrichting van de pilot fase

vii Bestuderen en analyseren van de aangeleverde informatie aangeleverd door

belangenbehartigers banken en externe dossier beoordelaars in verband met

de te verstrekken nadere duiding

viii Het in concept nader aanpassen van het Herstelkader de 20 oktober versie

aan de hand van bij de commissie ingediende vragen en gedachtevorming

naar aanleiding daarvan evenals het in concept opstellen van diverse notities

ter tussentijdse informering van banken over deze beoogde wijzigingen

lx werkzaamheden secretariaat zoals onderhouden contacten organisatie en

notuleren van besprekingen coordinatie van informatie uitwisseling en dos

sierbeheer

De commissieleden hanteren een afgesproken uurtariefvan| i0 2 g per uur Haar adviseurs

factureren in overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt met het Ministerie van Finan

cien waarbij geen individuele uurtarieven worden gehanteerd die hoger zijn dan

daarbij voorts geen sprake van overschrijding van het begrote bedrag

10 2 g Eris

Zoals ook eerder is besproken zijn wij beschikbaar voor nadere toelichting

Hoogachtend

mede namenslio 2 ^| io 2 e |fin1o 2 fe| io 2 e |

10 2 e

M0 2 e|| 10 2 e

2 2

776017 00122



fo 2^ ji0 2 e|i FM ME][|i0 2 «j@minlin nl1

f l|a2 Hl0 2 e| IFM ME^H 10 2 e I@minfin nl1 | 10 2 e 10 2 e I
FM ME i 10 2 e I@minfin^l1 | 1Q 2 e [ lO a l ia2 e |@houthoffcomQ^

I 10 2 e I 10 2 6 |@cardano com^ 10 2 e [] 10 2 e |
From

Sent

Importance

Subject Re Kamerbrief definitief herstelkader herbeoordelingen rentederivaten in hetmkb

MAIL RECEIVED Thur 1 19 2017 4 33 40 PM

To

Cc

l@houthoff coin]10 2 e

10 2 6 10 2 6

Thur 1 19 2017 4 33 35 PM

Normal

Dag |i0 2 6

Dank De brieven van de 19de decemberzijn voldoende duidelijk over wat er nu gebeurt De

kamervragen van de heer| 10 2 6~| gaan specifiek over de snelheid van afwikkeling door

individuele banken Daar kunnen wij geen mededeling over doen

Alles bij elkaarzien wij geen reden om een tussentijdse brief aan de minister te schrijven

Bij het bezoek van de Kamercommissie voor financien maandag a s aan de AFM zal de AFM

vermoedelijk wel vertellen over de gied verlopen sessie met de belangenorganisaties bij Abnamro

op 16 januari en de komende sessie bij RABO op 1 februari

Op 16 januari heeft Abnamro gezegd dat bijzonder beheer klanten en klanten die alleen een stap
3 of 4 vergoeding krijgen voor 1 juli een aanbod ontvangen en dat deze bank er naar streeft dat

alle andere klanten voor het eind van het jaar een aanbod ontvangen Dit leek acceptabel voor de

aanweziqe belangenorganisaties waaronder MKB claim MKB claim is genoemd in de vragen van

de heer | iQ 2 6 | en heeft hem vermoedelijk tot deze vragen geinspireerd

Met vriendelijke groet
Mede namensfo^l 10 2 6 | en |l0 2 e|| 10 2T]

10 2 6

10 2 6

T

T
10 2 6

F

M

]@houthoff com [

Op 19 Ian 2017 om 10 54 heeftj^cf ^ ^10 2 e| FM ME

^o 2 e|@nninfin nl r |@minfin nl» het volgende geschreven

]@houthoff com10 2 6 10 2 6

10 2 6Geachte heer

Bijgaand stuuriku ter info de Kamerbrief toe waarmee wij de Tweede Kamerop 19 decemberji
hebben geinformeerd over de afronding van de pilotfase en het definitief worden van het

uniforme herstelkader Als bijiage bij deze Kamerbrief is de brief van de onafhankelijke
deskundigen aan de minister meegezonden Deze brieven zijn ook te vinden op de volgende
website https www rijksoverheid nl documenten kamerstukken 2016 12 19 kamerbrief definitief

herstelkader herbeoordelingen rentederivaten in het mkb

Met vriendelijke groet

778013 00123



10 2j0 2 ^

mr

Ministerie van Financien

Directie Financiele Markten

Afdeling Marktgedrag Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 GW | Den Haag
]2500 EE I Den Haag10 2 6

T

10 2 6F

M

10 2 e|@rriinfin nl | 1Q 2 e |@minfin nl

http www rijksoverheid nl ministeries fin

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade

van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee

or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete

the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages

kamerbrief definitief herstelkader herbeoordelingen rentederivaten in het mkb pdf

itirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitirkitiriritirkit

This communication is sent to you from Houthoff Buruma Cobperatief U A This e mail and its

contents are for the use of the addressee only and may be confidential or privileged
Unauthorised use disclosure or copying is strictly prohibited If you are not the addressee please

notify us immediately Houthoff Buruma is the trade name of Houthoff Buruma Cooperatief U A

a Dutch law firm based in Amsterdam and registered in the Amsterdam Chamber of Commerce

as no 34216182 Houthoff Buruma s general terms and conditions which stipulate a limitation of

liability the applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of the District Court of

Amsterdam the Netherlands are applicable to all services performed The general terms and

conditions are available on request and at www houthoffcom
kirk irk kirk irk kirk irk kirk irk kirk irk kirk irk kirk kirk kirk irk kirk it irk kirk it irk kirk it irk kirk
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jo^2 |PilQ^1 fFM ME^lll^@minfin nl1To

Cc [ 10 2 6 110 2 6

10 2 6 y 10 2~^| 10 2 6 I 10 2 8 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject FW Kamervragenl 10 2 6 jover doorlooptijden herstel rentederivaten Rabobank

MAIL RECEIVED Mon 1 23 2017 12 09 06 PM

Mon 1 23 2017 12 08 22 PM

High

Beste |io 2 6[ Zoals besproken mail ik je in de cc de emailadressen van de contactpersonen van de ban ken om de informatie van de AFM

mee af te stemmen

Groet

Met vriendelijke groet

10 2 6

•

Y Nederlandse

^2 VerenigingvanBanken

•

www nvb nl

10 2 6 10 2 6Van

Verzonden maandag 23 januari 2017 09 34

Aan
^

Onderwerp FW Kamervragen[
Urgentie Hoog

10 2 6 @nvb iil

J over doorlooptijden herstel rentederivaten Rabobank

10 2 6

10 2 6

Van f^ R ^iO 2 e[ FM ME [’
Verzonden vrijdag 20 januari 2017 10 14

Aan |
CC |
Onderwerp RE Kamervragen

Urgentie Hoog

@minFin nl110 2 6

10 2 6

10 2 6 FM ME

over doorlooptijden herstel rentederivaten Rabobank10 2 6

Hoi I 10 2 6 I

Wij willen de beantwoording van de Kamervragen vandaag de lijn in doen maar willen ondenstaande passage nog even aan jullie
voorleggen omdat deze uitgebreider is dan jullie input Ik begreep dat jij nu in een bespreking zit maar ik hoop dat jij of een collega
voor 12 uur zou kunnen reageren

774718 00124



Ten aanzien van de doorlooptijd per bank willen wij ook aangeven wat de verwachte doorlooptijden zijn van SNS Van Lanschot ING

en Deutsche Bank Deze informatie hebben wij ontvangen van de AFM maar wij willen bij jullie checken of het akkoord is of wij deze

informatie met de Kamer delen ook de AFM heeft ons gevraagd dat te checken bij jullie Het gaat om onderstaande passage

De algehele doorlooptijd verschilt per bank en is afhankelijk van de aantallen en de complexiteit van de dossiers die de banken

in hun portefeuille hebben De banken met kleinere aantallen dossiers SNS en Van Lanschot verwachten in de eerste helft

van 2017 alle klanten een aanbod tot heretel te hebben gedaan ING en Deutsche Bank verwachten in het najaar van 2017 hun

klanten een aanbod te hebben gedaan ABN AMRO verwacht al haar klanten in 2017 een aanbod tot herstel te kunnen doen

Rabobank verwacht 2017 nodig te hebben voor het beoordelen van alle rentederivatendossiers maar kan niet uitsluiten dat een

aantal klanten pas in 2018 een aanbod tot herstel zal ontvangen

Greet

|l0 2 e|

10 2 6 H I0 2 e l@nvb nl]

13 januari 2017 16 49

FM ME
^

Van I02e

Verzonden yrijdag
AandglMMiM

] q0 2 ^ FM ME

Onderwerp RE KamervragenI io 2 e^ over doorlooptijden herstel rentederivaten Rabobank

CC [ I0 2 e

Beste |i0 2 e|

Zoals verzocht stuur ik je hierbij onze input voor de beantwoording van vraag 2

V Klopt het dat de wachttijd voor compensatie voor een rentederivaat bij de Rabobank in het slechtste geval kan opiopen tot

een anderhalf jaar Kiopt het dat de eerste brieven van de Rabobank met herbeoordelingen pas over een half Jaar worden

verzonden Hanteren andere betrokken soortgelijke termijnen

A Alle banken streven er naar de herbeoordeling zo snel mogelijk op een zorgvuldige manier uit te voeren De snelheid waarmee dit gaat
is sterk aftiankelijk van het aantal dossiers dat een bank moet herbeoordelen Banken met kleinere aantallen zullen logischerwijs eerder

klaar kunnen zijn dan banken met de grotere aantallen Momenteel beoordeelt de AFM de plannen van aanpak van de banken Zodra

deze zijn goedgekeurd zal gestart kunnen worden met de uitvoering

Een aantal banken streefl ernaar om in de eerste helft van 2017 alle rentederivaten die binnen de scope vallen te hebben herbeoordeeld

langs het kader en de klanten te hebben bericht over de uitkomsten Bij sommige banken zal in elk geval ook de tweede helft van 2017

nodig zijn om alle dossiers te hebben beoordeeld en opiossingen aan te bieden aan de klanten

Het is de verwachting dat de eerste klanten vanaf het einde van het eerste kwartaal 2017 brieven van banken zullen ontvangen met

aangeboden opiossingen Dit zal doorlopen in de rest van het jaar niet alle klanten krijgen op hetzelfde moment opiossingen aangeboden
De volgorde waarin dossiers dienen te worden beoordeeld is aangegeven in het herstelkader

774718 00124



Naar verwachting zal de Rabobank in mei 2017 starten met het verzenden van de eerste compensatiebrieven en geheel 2017 nodig
hebben voor het verwerken van alle dossiers De Rabobank kan echter niet uitsluiten dateen aantal klanten tot in 2018 moetwachten

voordatzij een compensatiebrief ontvangen Dit betrefl de klanten die conform hetkader als laatste behandeld moeten worden

De Rabobank heeft ruim 11 500 rentederivatendossiers in portefeuille hetgeen de langere doorlooptijd t o v van andere banken verklaart

Bij het uitvoeren van het herstelkader laat de Rabobank zorgvuldigheid zwaarder wegen dan snelheid Ook om de onafhankelijke
beoordelaarhaar werk goed te kunnen laten doen is extra tijd nodig De Rabobank zal aanvullende maatregelen nemen om te voorkomen

dat kwetsbare klanten door de langere doorlooptijd in de knel komen

ABN AMRO geeft aan dat zij ernaar streeft haar klanten in 2017 een aanbieding te doen Dat is een uitdaging maar ABN AMRO zal hier

haar uiterste best voor doen

Mocht je nog vragen hebben schroom niet om contact opte nemen

Met vriendelijke greet

10 2 S
10 2 6

••

3
Nederlandse

Verenlging van Banken

•

10 2 6

U 2l^ 10 2 6 FM ME [ 10 2 6 5^inFin nl1Van

Verzonden vrijdag 6 jaiiuari 2017 16 00

Aan 10 10 2 6

0 2 6 f FM ME

over doorlooptijden herstel rentederivaten Rabobank

CC

Onderwerp Kamervragen

10 2 6

10 2 6

Hoi I 10 2 6 I

Nog de beste wensen voor 2017

Wij hebben Kamervragen ontvangen over het bericht in de Telegraaf van 30 december 2016 dat de wachttijd voor het krijgen van een

voorstel tot herstel van de Rabobank in het slechtste geval kan opiopen tot anderhalf jaar zie bijiage

Voor de beantwoording van vraag 2 hebben wij input nodig van de banken In vraag 2 wordt gevraagd of het bovenstaande klopt of

de eerste brieven van de Rabobank met herbeoordelingen pas over een half jaar worden verzonden en wat de overige vijf banken qua

termijnen hanteren Graag vernemen wij van de Rabobank of dit klopt waarom deze tijd mogelijk nodig is en hoe groot zij de kans
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achten dat zij niet in 2017 klaar is met het verzenden van de voorstellen Ook zou het fijn zijn om te weten over walk percentage
klanten zij het in het slechtste geval hebben Dus hoeveel procent van de klanten krijgt in het eerste halfjaar van 2017 bericht

hoeveel in het tweede halfjaar van 2017 en hoeveel in het eerste halfjaar van 2018 Omdat er ook vifordt gevraagd naar de

doorlooptijden van de andere banken zijn antwoorden op bovenstaande vragen van de andere banken ook gewenst

Wij ontvangen deze input graag uiterlijk vrijdag 13 januari einde dag zodat w ij de Kamer tijdig kunnen informeren Ik 0^volgende
iweek afwezig maar voor vragen kan je altijd contact opnemen met mijn collega | 10 2 e | zie cc

Met vriendelijke groet

I 10 2j0 2

10 2 610 2 ^

Ministerie van Financien

Directie Finandele Markten

Afdeling Marktgedrag Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T070

F070 10 2 e

M 06

Il0 2 4tgi minfin nl

http www riiksoverheid nl ministeries Fin

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are reguested to inform the sender and delSe the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

774718 00124



iM gjo 2 yTM^HFM ME ll 10 2 6 I@mintin FM ME ^i^@minfin nl1
10 2 e| ^|o z|~iole |@afm nl1 110 2^1 fo 2 | io 2 e I@aftn nl1
0 2 ^|l0 2 e

17Tun 26 zaTrVl 12 41 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Rentederivaten concept brief AFM aan MinFin over bandbreedte

MAIL RECEIVED Thur 1 26 2017 11 12 52 AM

Ha|iO 2 eL

Dat is prima eii ik bellen jou om 13 30 uur

Groet

10 2 e

From io 2 e
IO 2 ^ i0 2 e FM ME [

Sent aonaeraag januari 26 2017 9 45

To [i0 2 ^ jl0 2 e|

10 2 e @minfin nl]

@afm nl [o^ t[ ^ ^ iQ 2 e | FM ME ji^@mmfm nl

10 2 e

10 2 ee

Jo 2 ^ @afm nl

Subject RE Rentederivaten concept brief AEVI aan MinFin over bandbreedte

@afm nlCc 10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e

Ha |l0 2 e|

We hebben de concept brief net besproken schikt het om vanmiddag even te bellen hierover Vanaf half 2 zijn vrij beschikbaar

Met vriendelijke groet

|l0 2 e| 2 e ~|

Ministerie van Financien

Directie Financiele Markten

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

778596 00125



10 2 e

10 2 e l@minfin nl

10 ^ jl0 2 e| [
Verzonden dinsdaq 24 ianuari 2017 18 09

Aand 10 2 e |tgg 1Q 2 e | FM ME^

CC iO 2 Bl|0 2 ^|l0 2 e| FM ME |l0 2 e| l|0 2 V| 10 2 e | fo^
Onderwerp Rentederivaten concept brief AFM aan MinFin over bandbreedte

10 2 e gbafm nll

Hal 1P 2 S |en|iP 2 e|

Zoals zojuist ook al bij telefonisch aangekondigd gaat hierbij een concept brief van de AFM aan de minister De

concept brief is een antwoord op de vraag van de minister in zijn briefvan 19 december 2016 aan de TK waarbij het definitief

herstelkader naar de TK is verzonden In die brief is aangegeven dat de AFM zou worden gevraagd te onderzoeken binnen

welke bandbreedte afwijkingen tussen de bank en de exteme beoordelaar geoorloofd zijn Deze concept brief gaat daarop in

Graag vememen wij Jiillie eventuele opmerkingen Lukt dat voor het einde van deze week

Groet

10 2 e

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

Dif berichtkan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent ofditbericht abusia elijk aan u is toegezonden word u verzochtdat aan de afeenderte melden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the eiectronictransmissian cf messages

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

778596 00125



Postbus 75505 1070 AM Amsterdam

Gustav Mahlerplein 50 AmsterdamHOUTHOFF BURUMA

Commissie RentederivatenNederlandse Vereniging van Banken NVB

ifp zteriox^

i^[
10 2 el 10 2 e

t a v de heeijl i0 2 e i

Postbus 7400

1007 JK AMSTERDAM

10 2 e

tevens per e mail aan

io 2 e ^nvb nl

io 2 e ^nvb nl

secretaris contactpersoon

10 2 e 10 2 e

]@houthoff com10 2 e

020 10 2 e

In kopie per e mail aan

lUlinisterie van Financien

io 2 e ^minfin nl

io 2 e Pminfin nl

d d 2 februari 2017

Amsterdam

Onzeref 990008228 17630835 1

Re factu rering werkzaamheden

Geachte heer

In overleg met de NVB en het Ministerie van Financien gaan hierbij de facturen van de Commis-

sie Rentederivaten en haar adviseurs in overeenstemming met de nadere afspraken die zijn

gemaakt met het Ministerie van Financien

De Commissie begrijpt dat de Nederlandse Vereniging van Banken de facturen van de Commis-

sie en haar adviseurs voldoet en de kosten zonder verdere betrokkenheid van de Commissie of

het Ministerie van Financien omsiaat over de deelnemende banken

In de bijiage vindt u de facturen van de commissieleden en haar adviseurs over de maand

december 2016 In december 2016 zijn onder meer de volgende werkzaamheden verricht

i Inventarisatie analyse en beantwoording in concept van vragen om duiding

van het Herstelkader gesteld door deelnemende banken belangenbehartigers

advocaten van mkb ers externe dossier beoordelaars en de AFM

ii Telefonische besprekingen met deelnemende banken externe dossier be-

oordelaars de AFM en in mindere mate belangenbehartigers en advoca

773183 00126



HOUTHOFF BURUMA

ten van mkb ers over onder meer de gestelde vragen en onduidelijkheden in

het herstelkader

iii Het voorbereiden en bijwonen van plenaire voortgangsbijeenkomsten bij de

NVB

iv Wekelijkse bijeenkomsten en tussentijdse afstemming per telefoon en e mail

met de AFM over de inrichting van de pilot fase en de uitvoeringsfase

v Bestuderen en analyseren van de aangeleverde informatie aangeleverd door

met name banken de AFM en externe dossier beoordelaars in verband met

de te verstrekken nadere duiding

vi Het voorbereiden en afronden van de definitieve versie van Herstelkader de

19 december versie

vii Het voorbereiden doorrekenen en in bijeenkomsten bespreken van de uit

komsten van fictieve AFM dossiers

viii Het voorbereiden en geven van een workshop herstelkader voor belangen

behartigers op 14 december2016

lx werkzaamheden secretariaat zoals onderhouden contacten organisatie en

notuleren van besprekingen coordinatie van informatie uitwisseling en dos

sierbeheer

De commissieleden hanteren een afgesproken uurtarief van| io 2 g ^per uur Haar adviseurs

factureren in overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt met het Ministerie van Finan

cien waarbij geen individuele uurtarieven worden gehanteerd die hoger zijn dan io 2 g Er is

daarbij voorts geen sprake van overschrijding van het begrote bedrag

Zoals ook eerder is besproken zijn wij beschikbaar voor nadere toelichting

Hoogachtend
n KarlA namens lo z el pTO Z e | fin10 2 ^piQ 2 e L

10 2 e

10 2 e n 10 2 e J

2 2

773183 00126



10 2 e I PI 10 2 e | FM ME^H 10 2 e |@minnn nl1
10 2 e |ip 2j^2 ^ I@minfin nl1 | io 2 e [ |io 2 6|[ioI^

]@dms houthoff com]

To

]@houthoff com]Cc 10 2 e

®dms houthoff com [10 2 e I0 2 e

I 10 2 e | | 10 2 eFrom

Sent

Importance

Subject Herstelkader rentederivateh || factureh NVB

MAIL RECEIVED Thur 2 2 2017 3 11 01 PM

Thur 2 2 2017 3 10 40 PM

Normal

20170202 brief aan NVB re facturen december 2016 pdf

Beste |

Graag stuur ik jullie hierbij ter informatie — en eventueel voor in jullie dossier — de facturen voor de NVB van de

commissieleden en haar adviseurs toe met betrekking tot de maand december en voorzien van een begeleidend schrijven

In het geval van vragen vemeem ik uiteraard graag

Met vriendelijke groet

namens de Derivatencommissie

10 2 e

HOUTHOFF EtIRUMA

I 10 2 e I lO^

10 2 e

T

T
10 2 e

F

M

I 10 2 6 ^@houthoff com

www houthoff com

This communicatioh is sent to you from Houthoff Buruma Cooperatief U A This e mail and its contents are for the use of the addressee

only and may be confidential or privileged Unauthorised use disclosure or copying is strictly prohibited If you are not the addressee

please notify us immediately Houthoff Buruma is the trade name of Houthoff Buruma Cooperatief U A a Dutch law firm based in

Amsterdam and registered in the Amsterdam Chamber of Commerce as no 34216182 Houthoff Buruma s geheral terms and conditions

which stipulate a limitation of liability the applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam the

Netherlands are applicable to all services performed The general terms and conditions are available on request and at

www houthoff com
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|@atm nl1 fa2 |Pp^ fFM ME ||i^@minfin nil

iTT 10 2 e I 10 2 en@aftn nllTr e | |o 2 |

0 2 4 HO 2 eTo 10 2 e

10 2 e 0 24 10 2 e |@afm nl1
10 2 eW0 2 ^10 2 e|] FM ME

Tue7714 2017 5 58 05 PM

]@afiTi nl]Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject RE Renterderivaten concept brief aan MinFin over materialiteit

MAIL RECEIVED Tue 2 14 2017 5 58 06 PM

Normal

Ha MM

Bedankt voor de toelichting Lijkt ons een nette opiossing

We ontvangen graag zsm de brief 00k omdat de banken en de EDB s dan kunnen beginnen en evt vertraging in het proces niet aan

ons jullie te wijten is Reces is vanaf 27 febmari t m 3 maart maar tot die tijd gaan er niet veel tassen meer naar de minister

volgende week alleen dinsdag en donderdag deze week nog elke dag We willen uiterlijk dinsdag 21 feb de tas halen Voor die tijd
kan wat ons betreft 00k evt digitaal maar dat laten wij aan jullie

Werkt dit 00k voor jullie

Met vriendelijke groet

mm

10 ^0 2 4 jl0 2 9

Verzonden dinsdag 14 februari 2017 17 04

Aan | 10 2 el|o ^|lQ 2 ^ FM ME l[o^2l^ ^lO 2 e| PM ME

CC |l0 2 e|7i[a^ I 10 2 e [^0 2 4
Onderwerp RE Renterderivaten concept brief aan MinFin over materialiteit

[ 10 2 6 @afm nl]

1^10 2 e

Ha en [

Dank voor jullie reactie Naar aanleiding van jullie vragen

• Als de bank een lagere compensatie had dan de exteme beoordelaar en het verschil is meer dan 1 moeten de bank en de

exteme beoordelaar uitzoeken waarin het verschil zit De bank moet dan het dossier opnieuw gaan beoordelen en de exteme

beoordelaar moet de berekening fiatteren alvorens de klant een aanbodbrief krijgt

• Als de bank een hogere compensatie had berekend dan de EDB en het verschil is meer dan 1 dan moeten bank en

exteme beoordelaar in beginsel 00k uitzoeken waarin het verschil zit De bank kan echter bijvoorbeeld in het kader van de

snelheid er voor kiezen om het hogere bedrag van de bank uit te keren Er kan dus in het voordeel van de klant worden

afgeweken

De brief willen we deze week ter ondertekening voorleggen aan het bestuur ik weet niet wanneer dat precies zal zijn gebeurd
Is dit relevant wanneer is er reces

778605 00128



Groet

10 2 e

From^ 10 2 e 0 2 ^ ]l0 2 e[ FMM [_
Sent maandag febmari 13 2017 14 49

To ^o 2 ^jio 2t
10 2 6 |JlO 2 e| | 10 2 6 |@afm rl 10 2 6 [ 10 2 j j 10 2 6

Subject RE Renterderivaten concept brief aan MinFin over materialiteit

@minfm nl110 2 6

@afin nl 0 ^ t9 4^ I FM ME |i0 ^ 6|fgminfin nl

fg afm nl

10 2 6

I0^10 2 6 10 2 6 fg aftn nlCc

We hebben de brief intern even besproken Dank voor de toevoegingen Inhoudelijk hebben wij verder geen opmerkingen Om de

minister goed te kunnen informeren willen \wij hem in de notitie uitleg geven over wat er gebeurt indien de afwijking groter is dan 1

moet het dossier dan opnieuvw beoordeeld worden en zoja wordt de nieuwe beoordeling dan ook wear door de externe beoordelaar

gecontroleerd En kan er in het voordeel van de klant worden afgeweken 1 Met andere woorden kunnen banken niimhartiger
compenseren dan het herstelkader voorschrijft Kunnen jullie ons hierover wat aanvullende informatie toesturen

Wanneer verwachten jullie de definitieve brief onze kant op te sturen

Met vriendelijke groet

[10^ en

I 10 ^0 2 ^jl0 2 6|
Verzonden yrildag 10 februari 2017 12 48

Aan i|Q^2 itf^ ^io 2 er FM ME | iQ 2 e p |io 2 ^ FM ME

CC I 10 2 6 | fa2 ^ |io 2 6[i[g^
Onderwerp Renterderivaten concept brief aan MinFin over materialiteit

][[ teafm nll10 2 6

1^10 2 6

Hal 10 2 6 I en|iO 2eL

Zoals eerder besproken gaat hierbij een aangepaste concept brief waarin de vraag van de minister wordt beantwoord binnen

weIke bandbreedte afivijkingen tussen de bank en de exteme beoordelaar geoorloofd zijn

Ik boor graag jullie eventuele opmerkingen

778605 00128



Groet

10 2 e

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

Dit bericht kan informatie bevattea die nietvoor u is bestemd Indies u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is toegezanden wordt u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het benefit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronictransmissian cf messages

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal
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Ministerie van Financien

P vertrouwelijk

DIrectle Bestuurlijke en

Juridische ZakenTER BEHANDELING

Aan

de secretaris generaal

Infichtingen

iq 10 2 e 1

T D7I

F 07I

10 2 6

10 2 6 ^minfin nl

Datum

15 februari 2017

notitie
Notitienummer

2017 0000027920Periodiek overieg SG voorzitter AFM d d 17 februari

2017 Auteur

II0 2 eR 10 2^ BBO

1I0 2 H 10 2 6 I FH FSJ
10 2P 2I6FM ME1

Van

PIv Hoofd BBO

Aanleiding

Op vrijdag 17 februari a s heeft u een periodiek overleg met de voorzitter van

] In deze notitie vindt u10 2 6het bestuur de AFM

bespreekpunten voor dit overleg BLjIage

bult6n verzoek
Bespreekpunten

bulten verzoek

1 Rentederivaten

buiten verzoek

1 Rentederivaten

Advies

De AFM heeft aangegeven u graag te willen bijpraten over het

rentederivatendossier U kunt de AFM aanhoren Hieronder vindt u een laatste

stand van zaken

Toeiichting
• Op 19 december jl is de pilotfase afgerond en is het definitieve

het^telkader gepubliceerd De onafhankelijk deskundigen hebben in de

pilotfase het henstelkader verder verduidelijkt op basis van vragen van

banken belangenorganisaties advocaten van mkb klanten externe

dossierbeoordelaars van banken en de AFM Daarnaast hebben zij

proefberekeningen gemaakten waar nodig aanpassingen aangebracht
om de uitvoering te verbeteren Op deze wijze wordt gewaarborgd dat

het herstelkader daadwerkelijk uniform door de banken wordt toegepast
• Op dit moment leggen de banken en de externe beoordelaars de laatste

hand aan hun plan van aanpak Zodra deze plannen van aanpak zijn

getoetst door de AFM kan gestart worden met de uitvoering Flet is de

verwachting dat de eerste klanten vanaf het einde van het eerste

kwartaal van 2017 brieven van hun bank zullen ontvangen waarin een

aanbod tot herstel wordt gedaan
• De algehele doorlooptijd verschilt per bank en is afhankelijk van de

aantallen en de complexiteit van de dossiers die de banken in hun

Pagina 1 van 4
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portefeuille hebben Rabobank verwacht 2017 nodig te hebben voor het

beoordelen van alle rentederivatendossiers maar kan niet uitsluiten dat

een aantal klanten pas in 2018 een aanbod tot herstei zal ontvangen De

andere betrokken banken vemachten al hun klanten in 2017 een aanbod

tot herstei te kunnen doen Hierover is de Tweede Kamer eind januari
naar aanleiding van Kamervragen van het lid | 10 2 e [ geinformeerd

• Rentederivatencontracten van kw^etsbare groepen zoals klanten in

bijzonder beheer zullen conform het uniforme herstelkader als eerste

worden beoordeeld Indien kvi^etsbare klanten door een mogelijk langere

doorlooptijd in de knel komen zullen banken aanvullende maatregelen
nemen om dit te voorkomen

• De exteme beoordelaars controleren of de banken het herstelkader goed

toepassen Omdat de uitkomst van de berekening van de bank en de

exteme beoordelaar in enige mate kan verschillen bijvoorbeeld door

afrondingsverschillen is het noodzakelijk om een marge te bepalen
waarbinnen uitkomsten toch juist zijn Indien ergeen bandbreedte vifordt

vastgesteld zal de exteme beoordelaar bij iedere afwijking hoe klein

ook het dossier moeten afkeuren en komt de uitvoerbaarheid van de

controles en het gewenste tempo bij de uitvoering in het geding Op
verzoek van de minister heeft de AFM onderzocht wat deze bandbreedte

moet zijn en de AFM wil deze stellen op 1 Naar alle waarschijnlijkheid
informeert de AFM de minister deze week over deze bandbreedte

buiten verzoek

Pagina 2 van 4
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I 10 2 e fFM ME |pia2 ^@mintin nn o 2 M^ |l^ FM ME ^i^@minfin nl1

plO 2 e| n
Mon 2 20 2017 1 31 28 PM

Normal

To

From \
Sent

Importance

Subject Rentederivaten briefAFM

MAIL RECEIVED Mon 2 20 2017 1 31 31 PM

Ha en [

Even een korte update zoals jullie hebben gemerkt is bet niet gelukt om een ondertekende briefvoor de tas van de minister

vandaag gereed te bebben We proberen dit nu gereed te bebben voor de tas van donderdag maar gelet op de afwezigbeid van
de ondertekende bestuursleden weet ik niet of dat gaat lukken

Ik boud jullie op de boogte

Groet

10 2 e

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not tbe intended recipient
please notify tbe sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

779185 00130



sa
Ministerie van Financien

Directie Financiele Markten

TERTEKENING Inliehtinaen

I Tu 2 enAan

de l^nisl T 070

F 070
10 2 e

limlnnn nl10 2 6

Datum

23 februari 2017

Notitienummer

2017 0000028283

notitie Notitie kamerbrief over toegestane bandbreedte

beoordeling rentederivaten

Auteur

I p ^ 2ie

TO270’

Bijlagen
Kamerbrtef over brief AFM

over toegestane bandbreedte

bij beoordeling rentederivaten

Aanieiding
In verband met de controie op de toepassing van het Uniform Hersteikader

Rentederivaten MKB { het hersteikader heeft u de AFM in december gevraagd
te onderzoeken binnen welke bandbreedte foutmarge afwijkingen In de

uitkomsten van berekeningen tussen de bank en onaftiankeiijke externe

beoordelaar geoorloofd zijn

Brief AFM over toegestane

bandbreedte blJ beoordeling
rentederivaten

Middels bijgevoegde brief informeert de AFM u over de gekozen bandbreedte van

1

Beslispunt
Indlen u kunt

bijgaande opil

Khmen met de gekozen bandbreedte wordt u verzocht

ief te ondertekenen

De opiegbrief en de brief van de AFM zuilen vervolgens naar de Tweede Kamer

worden gestourd

Kernpunten
• Op 19 december ]l heeft u het definitieve hersteikader voor de beoordeling

van rentederivaten in het MKB naar de Tweede Kamer gestuurd
• Als gevolg van de complexiteit van de berekening van het te compenseren

bedrag op basis van het hersteikader kunnen de uitkomsten van

berekeningen van een dossier door verschillende personen in enige mate

verschillen

• Om de ultvoerbaarheid van de controles en het gewenste tempo bij de

uitvoering van het hersteikader te borgen heeft u de AFM verzocht om een

bandbreedte vast te stellen waarbinnen afwijkingen in de uitkomsten van

berekeningen tussen de bank en externe beoordelaar geoorloofd zijn Indien

er geen bandbreedte wordt vastgesteld zal de externe beoordelaar bij ledere

afwtjking hoe klein ook het dossier moeten afkeuren

• De AFM informeert u middels bijgevoegde brief dat zij heeft gekozen voor

een bandbreedte van 1 Fliermee wordt aangesloten bij de bandbreedte die

wordt gehanteerd bij fouten die in controles van overheidswege zijn

toegestaan zoals controles van subsidies

• In de brief iicht de AFM verder toe dat afwijkingen in de berekening van de

bank en de externe beoordelaar bijvoorbeeld kunnen ontstaan als gevolg
van afrondingsverschillen

Pagina 1 van 2
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• De externe beoordelaars banken en de onafhankelijke deskundigen hebben

richtlng de AFM aangegeven dat zij de bandbreedte van 1 aanvaardbaar

en ultvoerbaar vinden

• Zodra de brief naar de Tweede Kamer is gestuurd kunnen de banken en de

externe beoordelaars beginnen met de uitvoering van het herstelkader

• De 1 bandbreedte betekent in de praktijk dat

o Wanneer de uitkomst van de bank meer dan 1 laoer is dan de

uitkomst van de externe beoordelaar de bank het dossier opnieuw
moet gaan beoordelen De aanbod tot herstel kan pas worden

verzonden wanneer de externe beoordelaar de nieuwe berekening
fiatteert

o Als de bank op een hoaere uitkomst uitkomt dan de externe

beoordelaar en het verschil bedraagt meer dan 1 dan kan de bank

er voor kiezen bijvoorbeeld in het kader van de sneiheid of

ruimhartige compensatie om het hogere bedrag uitte keren De

bandbreedte van 1 staat dus toe dat er in het voordeel van de

kiant wordt afgeweken
• De AFM houdt toezicht op de goede toepassing van het Herstelkader

door de banken via deelwaamemingen De AFM zal deze controle uitvoeren

nadat de kiant een voorstel voor compensatie heeft ontvangen Of de kiant

dlt voorstel heeft geaccepteerd en of de ultbetaiing al heeft plaatsgevonden
maakt voor deze controle niet uit
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|0 2 Hio^^fFM ME H 10 2 6 |@mintin FM ME ^i^@minfin nl1

]io 2 en^ io 2 e |@afm nl1 |io 2 e |e^o 2 ^ io 2 e ^aftn nll

]@afrn nl]

To

Cc 10 2 e

I 10 2 e If 10 2 e

i0 2 ^|l0 2 e| I
Thur 2 23 2017 4 59 06 PiM

Normal

From

Sent

Importance

Subject RE Rentederivaten AFM brief aan minister mbt bandbreedte afwijkingen
MAIL RECEIVED Thur 2 23 2017 4 59 09 PM

Ha 10 2 S

Wij gaan met actief hierover communicereii anders dan wellicht een Q A Waarom is een bandbreedte vastgesteld
waarbinnen afwijkingen tussen de bank en exteme beoordelaar geoorloofd zijn op de website van de AFM zodra de brief naar

de TK is gestuurd

Groet

10 2 er

0 2 ^|lQ 2 e| | FMdV[E [ J@minfin nl]From 10 2 6

Sent donderdag februari 23 2017 11 34

@afm nl @lc04iM3 FM ME ^i^@minfin nl

Subject RE Rentederivaten AFM brief aan minister mbt bandbreedte afwijkingen

To 10 2 6 10 2 6

Ha|l0 2 et

Mooi dat het nog is gelukt om de handtekening te krijgen Vandaag gaat de laatste tas voor het krokusreces Als er vender niks geks

gebeurt in de lijn stuk iigt nu bij COMM dan gaat het stuk vanavond mee met de Minister We laten het wei even weten ais de

stukken terug zijn en wanneer we de brief naar de Kamer sturen

Waren juiiie nog van plan om lets op jullie website te piaatsen of op een andere manier te communiceren over de bandbreedte

Groeten

10 2 6

Ministerie van Financien

Directie Financieie Markten

Afdeiing Marktgedrag en Effectenverkeer

778588 00132



Korte Voorhout 7 | 2511 CW 1 Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 e

I 10 2 e 1@minfin nl

From iQ 2 ^ 10 2 6

Sent donderdag februari 23 2017 9 21

To 10 2 e I FMTME jio 2 6|@mmfm nl

Cc |l0 2 e | 2 f
Subject Rentederivaten AFM brief aan minister mbt bandbreedte aPwijkingen

o 2 ^ |i0 2 e| ^M ME H l@imnfm nl

10 2 e |n Q 2 ^10 2 e Safm nl 10 2 e s 10 2 6 10 2 6 @afm nl 10 2 6 @afm nl

Ha 10 2 6 en i0 2 e

Hierbij gaat de definitieve brief Ten opzichte van de laatste versie zijn er nog twee zinnen toegevoegd om te verduidelijken
dat de controle van de AFM plaatsvindt na de controle van de EDB Het gaat om de volgende twee zinnen na de zin over

deelwaamemingen

De AFM zal deze controle uitvoeren nadat de klant een voorstel voor compensatie heeft ontvangen Ofde klant dit voorstel

heeft geaccepteerd en of de uitbetaling al heeft plaatsgevonden maakt voor deze controle niet uit

Kunnen jullie het laten weten wanneer de notitie van de minister temg is en de briefnaar de TK is

Groet

10 2 6

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis

information by a person other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

Ditbenchtkan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of ditbericht abusievelijk aan u is toegezanden wordt u verzochtdat aan de afeenderte melden

te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbonden aan het elektronisch verzenden van
K ^ t i h ft

778588 00132



FM ME [|i^@minfin nn

n
To 0 2

From

Sent

Importance

Subject RE Rentederivaten AFM brief aan minister mbt bandbreedte afwijkingen
MAIL RECEIVED Fri 2 24 2017 4 21 51 PM

0 2

Fri 2 24 2017 4 21 47 PM

Normal

Ha|i0 2 e L

Veel dank voor je bericht dan kunnen we nu de brief ook aan de banken en EDB ’s sturen

Jij ook goed weekend

Groet

10 2 8

From @ g{2^ FM ME [ @minfin nl]10 2 8

Sent vrijdag februari 24 2017 16 02

To |iQ 2 ^ jia2 6|
Cc 10 2 8 [71 o 2 fg

@afm n110 2 6

@afm nl
_

_@afm nl

Subject RE Rentederivaten AFM brief aan minister mbt bandbreedte afwijkingen

10 2 8 10 2 8 i 10 2 8 _|@afm nl

7o 2 ^io 2 8^ FM ME j 1P 2 S |@minfin^

10 2 8 10 2 8 10 2 8

10 2 6

Hoi|l0 2 e^

Ter info De brief is vandaag verstuurd aan de Tweede Kamer

https www riiksoverheid nl documenten kamerstukken 2017 02 24 kamerbrief over toegestane bandbreedte beoordeling

rentederivaten

Fijn weekend en groet

|10 2 e|

7^ 10 2 6 [ 10 2 8 @afm nl1

Verzonden donderdag 23 februari 2017 16 59

I 10 2 8 I
Aan

CC |lO 2 e|7l|0 2 || 10 2 6 10 2 6

sro RF Rentederivaten AFM brief aan minister mbt bandbreedte afwiikinnen
778589 00133



Ha 10 2 e

Wij gaan niet actief hierover communiceren anders dan wellicht een Q A Waarom is een bandbreedte vastgesteld
waarbimien afwijkingen tussen de bank en exteme beoordelaar geoorloofd zijn op de website van de AFM zodra de brief naar

de TK is gestuurd

Groet

10 2 8

]o^ho 2 e|lFM ME [

Sent donderdag februari 23 2017 11 34

@minfin nl1From 10 2 6

@afm nl j0 2 H4^ I TM ME | iO 2 HfSminfin nl

Subject RE Rentederivaten AEM brief aan minister mbt bandbreedte afwijkingen

To 10 2 6 10 2 6

Ha

Mooi dat het nog is gelukt om de handtekening te krijgen Vandaag gaat de laatste tas voor het krokusreces Als er vender niks geks

gebeurt in de lijn stuk ligt nu bij COMM dan gaat het stuk vanavond nnee met de Minister We laten het wel even weten als de

stukken terug zijn en wanneer we de brief naar de Kamer sturen

Waren jullie nog van plan om lets op jullie website te plaatsen of op een andere manier te communiceren over de bandbreedte

Groeten

10 2 8 2 6

Ministerie van Financien

Directie Financiele Markten

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

778589 00133



T 10 2 e

I 10 2 e 1 arninfin nl

10 2 eFrom

Sent donderdas februari 23 2017 9 21

To 10 I FMMET ^i^@minfin nl r~
Cc I 10 2 e | 2 ^ ] 1Q 2 e ^@afm nl ri
Subject Rentederivaten AFM brief aaii minister mbt bandbreedte afwijkingen

n FM Nffi |_g_[0 2 e {3jninfin nl

@atm nl i° 2 6

10 2 6

|l0 2 4 @afm nl10 2 6

Ha 10 2 6 en 10 2 6

Hierbij gaat de definitieve brief Ten opzichte van de laatste versie zijn er nog twee zinnen toegevoegd om te verduidelijken
dat de controle van de AFM plaatsvindt na de controle van de EDB Het gaat om de volgende twee zinnen na de zin over

deelwaamemingen

De AFM zal deze controle uitvoeren nadat de klant een voorstel voor compensatie heeft ontvangen Ofde klant dit voorstel

heeft geaccepteerd en of de uitbetaling al heeft plaatsgevonden maakt voor deze controle niet nit

Kunnen jullie het laten weten wanneer de notitie van de minister temg is en de briefnaar de TK is

Groet

10 2 6

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a pemon other than the intended recipient is

unauthorized and may be illegal

□it bericht kan infarmatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is toegezonden word u verzocfitdat aan de afzenderte melden

en het berieht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and d^ete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks ihherentih the electrohictransmissiah cf messages

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient
please notify the sender immediately by return e mail delete this

778589 00133



FM ME ||i^@minfin nl1

i^[i|0 2 ^10 2 6|^ FM ME H io 2 e |@minfin nl1

|lO 2 e| P
Mon 3 13 2017 10 59 17 AM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Voortgangsrapportage herstel rentederivaten MKB

MAIL RECEIVED Mon 3 13 2017 10 59 22 AM

Prima tot donderdag

Groet

10 2 e

FMME [
Sent maandag maart 13 2017 10 53

To |l0 2 ^ jl0 2 e

Cc I0 2 e | o 2 4 ]io 2 e^ FM ME

Subject RE Voortgangsrapportage herstel rentederivaten MKB

10 2 e @minfin nl]

10 2 9 @afm nl

10 2 0 @minfin nl

Tussentweeen drie uur schikt ons Ik zal een vergaderverzoek en inbelnummer sturen

Greet

|10 2 e|

10 2j0 2 ^jl0 2 e

Verzonden maandag 13 maart 2017 9 00

Aaridp M|^ ^l0 2 e| FM ME

CC ia2^2 k|lO M FM ME

OnQenwei p RE Voortgangsrapportage herstel rentederivaten MKB

@afm nl110 2 0

Ha|i0 2 e L

Prim a om even te bellen Mijn collega’s i{ 10 2 0 schuiven ook aan1 10 2 0 en

Liikthet jullie a s donderdagmiddag tussen 13 30 en 15 30 uur

778655 00134



Groet

10 2 e

From @ g{2^ FM ME [_
Sent vnjdag maart 10 2017 14 56

To [lP 2 ^ jlo‘2 e|

Cc| 10 2 e |0 2 4d^Q ^ H FM ME

Subject Voortgangsrapportage herstel rentederivaten MKB

@minfm nl110 2 e

@afm nl10 2 6

lO S e @miiirin iil

Schikt hetom binnenkort even te bellen over het rentederivatendossier Wij bespreken graag met ie de timing en inhoud van de

eerste voortgangsrapportage Tav de timing hebben wij ter uitvoering van een motie van het lid

overleg van 2 September 2016 aangegeven dat de Kamer na de afsiuiting van de pilot fase halfjaarlijks zal worden geinformeerd over

de voortgang van het herstel Dit betekent dat de Kamer uiterlijk medio juni moet worden geinformeerd Tav de inhoud is er in

augustus vorig jaar al gesproken over de inhoud van de rapportage tussen ^ 1| 10 2 6]en
graag of deze punten nog steeds zullen worden geadresseerd in de rapportage

] in het schriftelijk10 2 6

10| 10 2 6 |j en wij vememen

Daarnaast ontvangen wij graag wat meer achtergrondinformatie tav het beoordelen van de rentederivatencontracten aan het

uniforme herstelkader Vragen die bij ons leven zijn onder andere

• Hoe verloopt het beoordelen in de praktijk

• Hoe gaat de externe beoordelaar te werk en welk percentage dossiers beoordeeld hij

• Hoe ziet het toezicht van de AFM eruit Hoeveel dossiers controleren jullie

• Hoe houden jullie toezicht op de externe beoordelaats

Met vriendelijke groet

|10 2 6|

Dit benefit kan informatie bevatten die nietvoor u is bestemd Indien u nietde geadresseerde bent of dit benefit abusia elijk aan u is taegezenden word u verzocfitdat aan de afzenderte mefden

en het berictit te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijktieid voorsctiade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het elektroniscti verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you it you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and ddete the

message The State accepts no iiabiiity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eieetronictransmissian d messages

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use of this

information by a person other than the intended recipient is

778655 00134



10 2 e| i0 2 ffi 10 2 e |@afm nl1 10 2 ^|l0 2 e|
10 2 « I |l0 2 e|
Thur 3 16 2017 2 58 56 PM

Normal

To

]@aftin nl]Cc 10 2 e

From

Sent

Importance
Subject Rentederivatendossier Definitieve opzet voortgangsrapportage AFM

MAIL RECEIVED Thur 3 16 2017 2 59 03 PM

20170316 Rentederivatendossier Rapportage Voortgang MinFin pdf

20170316 Rentederivatendossier Rapportaae Voortaana Toelichtina MinFin pdf

Beste |

Zoals zojuist toegezegd stuur ik je hierbij de defmitieve opzet van de AFM voortgangsrapportage met de daarbij behorende

toelichting

Mochten jullie hier nog vragen over hebben neem dan gerust contact met mij op

Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 e

Toezicht Retail | Lenen en Spaien

T 10 2 e

10 2 6 |@ afiii nlE

^FM

Autoriteit Fiaaneiele Markten

Vijzelgracht 50

Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

www afm nl

DeAFMmaaktzich sterk voor eerlijke en transparantefmancide markten

Als onajhankelijke gedragstoezichthouder dragen ^vij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland

779187 00135



Ministerie van Financien

DIrectle Finandele Markten

TER ADVISERING

Aan

De minister

Inlichtingen
1 10 2 e

T 070

F D7Q
10 2 e

I 10 2 6 ^minfln nl

Datum

23 maart 2017

Notitienummer

2D17 000005B304

notitie Biiateraai overleg met[ ] 27 maart10 2 e
Auteur

1 10 2 e I

iq 10 2 e 1
10 2 S

I0 £p 2teAanleiding

Op maandag 27 maart a s vindt de periodieke bilaterale bespreking met de

bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiele Markten AFM plaats van 17 00

tot 18 00 uur op het ministerie van Financien U wordt bijgestaan doorjO 2 ^
10 2 e I

10 2 e n

Agenda

Toezicht

buiten verzoek

2 Rentederivaten toelichting AFM stand van zaken

buiten verzoek

Toezicht

Pagina 1 van 6
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buiten verzoek

2 Rentederivaten

De AFM zal de stand van zaken met betrekking tot de uitvaering van het

herstelkader toelichten en aangeven wat de vervoigstappen zijn

Toelichting
• Op 19 december jl is de pilot fase afgerond en is het definitieve

herstelkader gepubliceerd De onafhankelijk deskundigen hebben in de pilot
fase het herstelkader verder verduidelijkt op basis van vragen van banken

belangenorganisaties advocaten van mkb klanten externe

dossierbeoordelaars van banken en de AFM

• De verwachting is dat de eerste klanten vanaf het einde van het eerste

kwartaal van 2017 brieven van hun bank ontvangen \waarin een aanbod tot

herstel wordtgedaan Rentederivatencontracten van kwetsbare groepen

zoals klanten in bijzonder beheer zullen conform het uniforme herstelkader

als eerste worden beoordeeld

• De algehele doorlooptijd verschilt per bank en is afhankelijk van de aantallen

en de complexiteit van de dossiers die de banken in hun portefeuille hebben

Rabobank verwacht 2017 nodig te hebben voor het beoordelen van alle

rentederivatendossiers maar kan niet uitsluiten dat een aantal klanten pas

in 2018 een aanbod tot herstel zal ontvangen De andere betrokken banken

verwachten al hun klanten in 2017 een aanbod tot herstel te kunnen doen

Pagina 2 van 6
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Hierover is de Tweede Kamer eind januari naar aanleiding van Kamervragen
van het lid 10 2 e geinformeerd

• De externe beoordelaars controleren of de banken het herstelkader goed

toepassen Omdat de uitkomst van de berekening van de bank en de

externe beoordelaar in enige mate kan verschillen bijvoorbeeld door

afrondingsverschillen is het noodzakelijk om een marge te bepalen
waarbinnen uitkomsten toch juist zijn De AFM heeft deze foutmarge

vastgesteld op 1 De Kamer is hierover geinformeerd
• De AFM controleert achteraf middels steekproeven de aangeboden

opiossingen van banken en houdt toezicht op de externe beoordelaars

• In juli 2017 zal de AFM de eerste voortgangsrapportage opstellen en aan u

toesturen Deze voortgangsrapportage wordt gedeeld met de Tvireede

Kamer De vaste commissie voor Financien heeft laten weten dat zij na het

ontvangen van deze voortgangsrapportage een algemeen overleg met u

wenst te voeren

bullen verzoek

bulten verzoek

Pagina 3 van 6
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Postbus 75505 1070 AM Amsterdam

Gustav Mahlerplein 50 Amsterdam

Nederlandse Vereniging van Banken NVB

Finance Control

t a v ^
Postbus 7400

1007 JK AMSTERDAM

Commissie Rentederivaten

1Q I 10 2 e 1^7ZlerT0 2 e

1Q 2 e I 10 2 e

10 2 e

tevens per e mail aan

io 2 e Bnvb nl

io 2 e Bnvb nl

secretaris contactpersoon

10 2 e 10 2 e

]@houthoff com10 2 e

020 10 2 e

In kopie per e mail aan

Wlinisterie van Financien

10 2 e ^minfin nl

10 2 e l@minfin nl

C

d d 29maart2017

Amsterdam

Onze ref 990008228 17630835 1

Re facturering werkzaamheden

Geachte beer I i0 2 e

In overleg met de NVB en het Ministerle van Financien gaan hierbij de facturen van de Commis-

sie Rentederivaten en haar adviseurs in overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt

met het Ministerie van Financien

c
De Commissie begrijpt dat de Nederiandse Vereniging van Banken de facturen van de Commis-

sie en haar adviseurs voldoet en de kosten zonder verdere betrokkenheid van de Commissie of

het Ministerie van Financien omsiaat over de deelnemende banken

In de bijiage vindt u de facturen van de commissieieden en haar adviseurs over de maanden

januari en februari 2017 In januari 2017 zijn onder meer de voigende werkzaamheden verricht

i Inventarisatie analyse en beantwoording in concept van vragen om duiding

van het Herstelkader gesteld door deelnemende banken beiangenbehartigers

advocaten van mkb ers externe dossier beoordelaars en de AFM

ii Teiefonische besprekingen met deeinemende banken externe dossier be-

oordelaars de AFM en beiangenbehartigers en advocaten van mkb ers over

onder meer de gestelde vragen en onduideiijkheden in het herstelkader

773188 00137



Het voorbereiden en bijwonen van plenaire voortgangsbijeenkomsten bij de

NVB

Het organiseren en bijwonen van een bijeenkomst met de belangenbeharti

gers bij ABN AMRO

Wekelijkse bijeenkomsten en tussentijdse afstemming per telefoon en e mail

met de AFM over de inrichting van de pilot fase en de uitvoeringsfase

Bestuderen en analyseren van de aangeleverde informatie aangeleverd door

met name banken de AFM o m fictieve dossiers en externe dossier beoor

delaars in verband met de te verstrekken nadere duiding

vii Het opstelien van diverse werkproducten zoals een interactief duidingsdocu

ment voor publicatie op de website en een Bindend Advies reglement en

overeenkomst

viii werkzaamheden secretariaat zoals onderhouden contacten organisatie en

notuleren van besprekingen codrdinatie van informatie uitwisseling en dos

sierbeheer

iii

iv

V

Vi

In februari 2017 zijn onder meer de volgende werkzaamheden verricht

ix Inventarisatie analyse en beantwoording in concept van vragen om duiding

van het Herstelkader gesteld doordeelnemende banken belangenbehartigers

advocaten van mkb ers externe dossier beoordeiaars en de AFM

x Telefonische besprekingen met deelnemende banken externe dossier be-

oordeiaars de AFM en in mindere mate belangenbehartigers en advoca-

ten van mkb ers over onder meer de gestelde vragen en onduidelijkheden in

het hersteikader

xi Het voorbereiden en bijwonen van plenaire voortgangsbijeenkomsten bij de

NVB

xii Het organiseren en bijwonen van een bijeenkomst met de belangenbeharti-

gers bij Rabobank

xiii Wekelijkse bijeenkomsten en tussentijdse afstemming per telefoon en e mail

met de AFM over de inrichting van de pilot fase en de uitvoeringsfase

xiv Bestuderen en analyseren van de aangeleverde informatie aangeleverd door

met name banken de AFM o m fictieve dossiers en externe dossier beoor-

deiaars in verband met de te verstrekken nadere duiding

I

c

2 3

773188 00137



xiv Het opstellen een aanvullen aanpassen van diverse werkproducten zeals

memo s over technische onderwerpen een interactief duidingsdocument voor

publicatie op de website en een Bindend Advies regiement en overeenkomst

xv werkzaamheden secretariaat zoals onderhouden contacten organisatie en

notuleren van besprekingen coordinatie van informatie uitwisseling en dos

sierbeheer

De commissieleden hanteren een afgesproken uurtarief van| io 2 g [per uur Haar adviseurs

factureren in overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt met het Ministerie van Finan

cien waarbij geen individueie uurtarieven worden gehanteerd die hoger zijn dar io 2 g Er is

daarbij voorts geen sprake van overschrijding van het begrote bedrag

C
Zoals ook eerder is besproken zijn wij beschikbaar voor nadere toelichting

Hoogachtend

10 2 e I

10 2 e

10 2 e 10 2 e

c

3 3

773188 00137



10 2 e | P1^ 10 2 e | FM ME^H 10 2 e |@minnn nl1
10 2 e|ip^2l^2 ^ FM in ^^ ^ I@minfin nl1 | io 2 e [|io 2 6|^

®dms houthoff com |l

To

]@houthoff com]Cc 10 2 e

J@dms houthoff com]10 2 e I0 2 e

Fromi I 10 2 e | r 1Q 2 e

Sent Thur 3 30 2017 12 49 23 PM

Importance

Subject Herstelkader rentederivaten || facturen NVB

MAIL RECEIVED Thur 3 30 2017 12 49 52 PM

Normal

20170330 brief aan NVB re facturen ianuari en februari 2017 pdf

Beste |

Graag stuur ik jullie hierbij ter informatie — en eventueel voor in jullie dossier — de facturen voor de NVB van de

commissieleden en haar adviseurs toe met betrekking tot de maanden januari en februari 2017 voorzien van een begeleidend

schiijven

In het geval van vragen vemeem ik iiiteraard graag

Met vriendelijke groet

namens de Derivatencommissie

10 2 e

HOUTHOFF BURUMA

II 10 2 e ||1Q 2 6

10 2 S

T

T
10 2 e

F

M

I 10 2 e l@houthoff com

www houthoff com

iririr k1rfrir ir 1rfrir ir 1rfriririr 1rfriririr 1rkiririr 1rkiririr 1rkiririr 1rkiririr 1rkiririr 1rkiririr 1rkirir

This communication is sent to you from Houthoff Buruma Cooperatief U A This e mail and its contents are for the use of the addressee

only and may be confidential or privileged Unauthorised use disclosure or copying is strictly prohibited If you are not the addressee

please notify us immediately Houthoff Buruma is the trade name of Houthoff Buruma Cooperatief U A a Dutch law firm based in

Amsterdam and registered in the Amsterdam Chamber of Commerce as no 34216182 Houthoff Buruma s general terms and conditions

which stipulate a limitation of liability the applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam the

Netherlands are applicable to all services performed The general terms and conditions are available on request and at

lrrLithoff comtJlilA Wl

775782 00138



FM ME [|i^@minfin nn
10 2 e [ |l0 2 e

Mon 4 24 2017 12 58 31 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject RE Rentederivatendossier voorstel inplannen overleg over inhoud eerste voortgangsrapportage
MAIL RECEIVED Mon 4 24 2017 12 58 35 PM

Beste 10 2 e [

Dank voor jouw bericht Ik zet deze opties intern even door Waarschijnlijk komt maandag 1 mei in de middag voor ons het

beste iiit Wij kunnen dan jullie kant op komen

Ik zal dit uiterlijk morgen ochtend richting jou bevestigen

Groet

10 2 6

FM ME \
Sent vrijdag april 21 2017 16 25

l0 2 el l

@minfm nl]10 2 6

@alm nl

@afm nl 10 2 6 P^
@minfin nl

Subject RE Rentederivatendossier voorstel inplannen overleg over inhoud eerste voortgangsrapportage

To 10 2 6 10 2 6

10 2 ^ jl0 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 @afm nl 10 2 6 @afm nl10 2 g

0 2 4 jio 2 6[ FM ME 10 2 6

Hoi |1Q 2 ^

Goed idee om dit met elkaar te bespreken |10 2 e| en ik kunnen maandag 1 mei dinsdag 2 mei en woensdag 3 mei vanaf 15 uur Op

maandag en dinsdag is het eventueel mogelijkom in Amsterdam af te spreken Op woensdag is datgezien de reistijd van en naar

Amsterdam en andere afspraken die middag voor ons niet mogelijk Ik hoor graag of een van deze dagen en tijdstippen jullie schikt

Groet

|l0 2 e|

Van 10 2 6 | [
Verzonden vrijdag 21 april 2017 10 25

Aanj io 2 e]^fi^j FM MEEl[a^ ^ia^ FM MEl

Uio 2 6[i[a2 4

@afm nl110 2 6

10 2 6 10 2 gCC

Onderwerp Rentederivatendossier voorstel inplannen overleg over inhoud eerste voortgangsrapportage

Beste en [

778600 00139



Zoals eerder besproken is de APM voomemens om medio 2017 voor de eerste keer aan het Ministerie van Financien te

rapporteren over de voortgang in het rentederivatendossier Om de inhoud van deze rapportage goed met elkaar af te stemmen

stellen wij voor om hierover nog een keer met elkaar in overleg te gaan Ons voorstel is om een fysiek overleg in te plannen
voor de eerste week van mei Dat kan wat ons betreft ook bij jullie op kantoor Kunnen jullie mij laten weten of dit voor jullie
schikt en welke dagen tijdstippen hiervoor jullie voorkeur hebben

Alvast dank

Met vriendelijke greet

10 2 a I
10 2 e

Toezicht Retail [ Lenen en Sparen

10 2 eT

E 10 2 6 @atm nl

A7M

Autoriteit Financiele Maikten

Vijzelgracht 50

Postbus 11723 loot GS Amsterdam

www afm nl

DeAFM maakt zich sterk voor eerlijke en TransparantefinanciMe markten

Ais onajhankelijke gedragstoezichthouder dragen wy bij aan duurzaamfmancieel welzijn in Nederland

This e mail and any attachments may contain confidential and

privileged information If you are not the intended recipient

please notify the sender immediately by return e mail delete this

e mail and destroy any copies Any dissemination or use ofthis
00139



Ministerievan Financien

Oirectie Financiele Markten

TER BESUS5ING Inlichtlngen

Aan 1 u f^ e

De miViister T 10 2 e

10 2 e giniinfin nl

Datum

10 mei 2017

Notitienummer

2017 0000093872

notitie Schriftelijk overleg rentederivaten Aiitour

Bijtage

Beantwoording SO

rentederivaten

Aanleiding

Bijgaand treft u de beantwoording aan van het schriftelijk overleg rentederivaten

dat op 13 aprii is aangevraagd door de fracties van de WD PW CDA D66 en

SP

Besiispunt
Indien u kunt instemmen met bijgevoegde beantwoording wordt u verzocht de

Kamerbrlef te ondertekenen

Kernpunten
• De vragen gaan vooral over de uitvoering van het herstelkader de

bandbreedte van 1 die de AFM heeft vastgesteld waarbinnen afwijkingen
tussen de bank en externe beoordelaar geoorloofd zijn het toezicht op het

herstel de dooriooptijden per bank en de voorgestelde halQaarrapportage
van de AFM

• Op maandag 15 mei za de vaste Kamercommissie van Financien bij de AFM

op bezoek gaan en zal daar o a bijgepraat worden over de stand van

zaken omtrent het rentederivatendossier Het streven is om de

beantwoording van het schriftelijk overleg vodr 15 mei naar de Kamer te

sturen

• Half juni zal de AFM naar verwachting haar eerste voortgangsrapportage met

u delen De AFM heeft informeel al aangegeven dat de voortgang die in de

eerste rapportage kan worden gemeld waarschijnlijk beperkt zal zijn Dit

heeft onder andere te maken met de tijd die nodig was om alle aanvullende

Q A s bij het kader op te stellen en de plannen van aanpak van de

verschillende banken goed te keuren De AFM heeft toegezegd een

uitgebrelde toelichting te schrijven bij deze eerste rapportage waarin ook

wordt uitgelegd waarom er nog niet veel voortgang gemeld kan worden

• Hieronder zal de beantwoording per thema worden toegelicht

Uitvoerino herstelkader

• De leden hebben onder andere vragen over de omgang met kwetsbare

groepen klanten en de wijze waarop banken omgaan met de

coulancevergoeding
• In de beantwoording wordt uitgelegd dat de term kwetsbare groepen door

de onafhankelljke deskundigen niet tot in detail is uitgewerkt in het

herstelkader Wei is in het herstelkader opgenomen in welke gevallen een
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klant als kwetsbaar kan en moet worden aangemerkt bijv wanneer klanten

onder bijzonder beheer vailen

• Met betrekking tot de coulancevergoeding schrijft het herstelkader voor hoe

deze vergoeding stap 3 van het herstetkader berekend moet worden

Banken mogen hier uitsluitend van afwijken in het voordeel van de klant

Bandbreedte van 1

• De leden van de WD CDA D66 en SP fractie vragen hoe deze bandbreedte

tot stand is gekomen hoe eventuele afwijkingen kunnen ontstaan en welke

bandbreedte er in andere landen wordt gehanteerd bijvoorbeeld in het

Verenigd Koninkrljk VK

• In de beantwoording wordt toegelicht dat vanwege de compiexiteit van het

herstelkader en door afrondingen en rekenfouten kleine verschlllen kunnen

ontstaan tussen de uitkomst van de bank en de externe beoordelaar

■ Indien de afwijking groter is dan 1 dienen belde partijen uit te zoeken wat

de oorzaak van het verschil is Als blljkt dat de berekening van de bank niet

klopte dient de bank de berekening alsnog te corrigeren In het geval de

afwijking groter dan 1 is en de bank tot een hogere

compensatieberekening is gekomen dan de externe dossierbeoordeiaar is

een nadere analyse van het verschil van 1 niet verplicht Er kan dus altijd

in het voordeel van de klant worden afgeweken indien de afwijking groter is

dan 1

Toezicht

• De leden vragen onder andere hoe de AFM gaat toezien op de afwikkeling

van de derivatendossiers en welke middelen de toezichthouder tot haar

beschikking heeft om handhavend op te treden wanneer er fouten aan het

licht komen

• Het toezicht van de AFM op de uitvoerlng en naleving van het uniforme

herstelkader door de banken is rlsico gestuurd en wordt uitgevoerd aan de

hand van deelwaarnemlngen op door de bank gecompenseerde
klantdossiers De AFM zal daarvoor de relevante gegevens uit het

klantdossier opvragen en aan de hand hlervan de berekening van de bank

controleren

• Als de AFM fouten of misstanden constateert zal zij de betreffende bank

hierop aanspreken en zal de bank dit moeten corrigeren

Doorlooptiiden en rapoortaoe

• De leden van de verschillende fracties hebben vragen gesteld over de

planning en de voortgang van de verschillende betrokken banken bij de

herbeoordeling van de dossiers en over de rapportage die de AFM over de

voortgang zal maken

• In de beantwoording wordt uitgelegd dat het herstelkader complex is en de

uitwerking daarvan de nodige tijd in beslag heeft genomen De algehele

doorlooptijd verschilt per bank en is in de eerste plaats afhankelijk van de

aantallen en de compiexiteit van de dossiers die de banken in hun

portefeuille hebben

• Banken zijn momenteel nog bezig om te beoordelen welke klanten en

derivatencontracten binnen het toepassingsgebied van het herstelkader

vailen De AFM gaf in december 2016 aan dat in totaal ca 24 000 contracten
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van 19 000 klanten zullen worden beoordeeld om te bepalen of deze binnen

het toepassingsgebied vaMen

In januari hebben we naar aanleiding van Kamervragen de Kamer gemeld

dat de Rabobank mogelijk niet dit jaar iedere Want een aanbod tot herstel

zal hebben gedaan Doordat er extra tijd nodig was om aanvuMende Q A s

op te stellen en deze te verwerken in de werkprocessen van de banken heeft

ook ABN AMRO inmiddels aangegeven dat zij niet meer kan garanderen dat

iedere Want dit jaar een aanbod zai krijgen Voor de andere banken geldt dat

zij we verwachten in 2017 klaar te zijn

In de antwoorden wordt aangegeven dat van de banken wordt verwacht dat

zij alles in het werk zullen stellen om de gedupeerde klanten zo spoedig

mogelijk te compenseren

In de eerste voortgangsrapportage die in juni dit jaar van de AFM verwacht

wordt zal meer inzicht worden gegeven over de planning en de voortgang

Richting de Kamer is toegezegd dat deze rapportage door Rnancien met de

Kamer zal worden gedeeld
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Postbus 75505 1070 AM Amsterdam

Gustav Mahlerplein 50 Amsterdam

Nederlandse Vereniging van Banken NVB

Finance Control

t a v

Postbus 7400

1007 JK AMSTERDAM

Commissie Rentederivaten

1101 ^1
|10 2 e| 10 2 e |

10 2 e

Per e mail aan

10 2 e ^nvb nl

10 2 e Bnvb nl

secretaris contactpersoon

10 2 e 10 2 e

ghouthoff com10 2 e

020| 1Q 2 e

In kopie per e mail aan

Ministerie van Financien

I io 2 e [^minfm nl

I io 2 e pminfin nl

Amsterdam 30 me 2017

Onze ref 350000311 18451833 1

Re facturering werkzaamheden

Geachte beer

In overleg met de NVB en het Ministerie van Financien gaan hierbij de facluren van de Commis-

sie Rentederivaten en haar adviseurs in overeenstemming metde afspraken die zijn gemaakt

met het Ministerie van Financien

De Commissie begrijpt dat de Nederlandse Vereniging van Banken de facturen van de Commis-

sie en haar adviseurs voldoet en de kosten zonder verdere betrokkenheid van de Commissie of

het Ministerie van Financien omsiaat over de deelnemende banken

In de bijiage vindt u de facturen van de commissieleden en haar adviseurs over de maand

april 2017 In april 2017 zijn onder meer de volgende werkzaamheden verricht

Inventarisatie analyse en beantwoording in concept van vragen om duiding

van het Flerstelkader gesteld door deelnemende banken belangenbehartigers

advocaten van mkb ers externe dossier beoordelaars en de AFM

Telefonische besprekingen met deelnemende banken externe dossier be-

oordelaars de AFM en belangenbehartigers en advocaten van mkb ers over

onder meer de gesteide vragen en onduidelijkheden in het herstelkader

i

ii
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iii Het voorbereiden en bijwonen van een plenaire voortgangsbijeenkomst bij de

NVB

iv Het voorbereiden en bijwonen van een bijeenkomst met Rabobank KPMG de

AFM en Deloitte bij Rabobank in Hiiversum

v Het organiseren en bijwonen van een plenaire bijeenkomst met banken en ex

terne dossierbeoordelaars bij Houthoff Buruma in Amsterdam over Q A s en

versimpelingen

vi Wekelijkse bijeenkomsten en tussentijdse afstemming per telefoon en e mail

met de AFM over de voortgang van de uitvoeringsfase

vii Bestuderen en analyseren van de aangeieverde informatie aangeleverd door

met name banken de AFM {o m fictieve dossiers en externe dossier beoor

delaars in verband met de te verstrekken nadere duiding

viii Het opsteiien van diverse werkproducten zoals een interactief duidingsdocu

ment van het Herstelkader voor publicatie op de website en een Bindend Ad

vies regiement en overeenkomst

ix werkzaamheden secretariaat zoals onderhouden contacten organisatie en

notuleren van besprekingen coOrdinatie van informatie uitwisseiing en dos

sierbeheer

1Q O
1

De commissieleden hanteren een afgesproken uurtarief van] i o 2 g [per uur Haar adviseurs

factureren in overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt met het Ministerie van Finan

cien waarbij geen individuele uurtarieven worden gehanteerd die hoger zijn dan I Over

de ontwikkelingen van het budget zullen wij geiet op de werkstromen die momenteel aan de

commissieleden zijn toevertrouwd op korte termijn nader met u overleggen

Zoals ook eerder is besproken zijn wij beschikbaar voor nadere toeiichting

Hoogachtend

mede namens Ii0 2 e| io 2 e en15ZJ 10 2 e I

10 2 e

10 2 e 10 2 e

2 2
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■u
Ministerie van Finanden

mk

Directle Financlfile Mariiten

TER BESLISSING
Inlichtin

lirvister T D70

F 070
10 2 e

10 2 e piniinfin nl

Datum

6juni2017

Notitienummer

2017 0000109358

notitie Beantwoording Kamervragen van het lid

WD over het bericht Aanpak van derivatendossier loopt

nog meer veitraging op

10 2 e Auteur

1

Bijlage

Beantwoording

Kamervragen
FD artikel Aanpak van

derivatendossier loopt nog

meer veitraging op

Aanleiding
Het ltd I io 2 e | heeft Kamervragen gesteld over het FD artikel Aanpak
van derivatendossier loopt nog meer veitraging op

Bijgevoegd treft u de voorgestelde beantwoording aan

BesMspunt
Indien u kunt instemmen met bljgeviS^W beantwoording wordt u verzocht de

Kamerbrief te ondertekenen \

Kernpunten
• In het artikel van het FD over het rentederivatendossier wordt gemeld dat

ABN AMRO mogelijk niet alle klanten voor het einde van dit jaar een

compensatievoorstel zal kunnen sturen zoals eerder was toegezegd
• Het lid io 2 e ICWD vraagt waardoor de veitraging wordt veroorzaakt of

het klopt dat de veitraging deels wordt veroorzaakt door ruis op de lijn
tussen de AFM en de banken en hoe ervoor gezorgd gaat worden dat de

veitraging wordt beperkt of de einddatum niet verder opschuift
• De mogelijke veitraging bij de Rabobank en ABN AMRO is op 10 mei jl ook

aan de Kamer gemeld in reactie op het schriftelijk overleg rentederivaten

• In de beantwoording wordt toegelicht dat de veitraging wordt veroorzaakt

door de complexiteit van het herstelkader en de toepassing daarvan op een

grote varieteit van dossiers met elk hun specifieke kenmerken Nadat het

definitieve herstelkader op 19 december 2016 is gepubiiceerd bleek dat

banken externe beoordelaars en belangenorganisaties op meerdere punten

nog specifieke vragen hadden over het herstelkader Deze vragen hebben zij

voorgelegd aan de derivatencommissie die in de periode sinds 19 december

2016 deze vragen heeft beantwoord en gepubiiceerd als toelichting in de

vorm van batches met honderden vragen en antwoorden Q A s

• Hoewel niet is uitgesloten dat er nog meer Q A s volgen zijn hiermee de

materiele onduidelijkheden ten aanzien van het herstelkader naar het zich

nu laat aanzien opgeiost De banken en externe beoordelaars hebben naar

aanleiding van de Q A s hun organisatie en systemen verder ingericht en

zijn begonnen met de uitvoering van het herstelkader

• Er is geen ruis tussen de AFM en de banken zoals gesteld in het artikel De

AFM heeft half maart 2017 aan alle banken laten weten geen belemmeringen
meer te zien voor de uitvoering van het herstelkader
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• Met betrekking tot het vervoigtraject wordt aangegeven dat de uitvoering

van het herstelkader zo snel als mogelijk moet worden afgerond Hierbij
meet de snelheid echter niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid waardoor

klanten mogelijk onjuiste compensatie krijgen aangeboden
■ In de eerste voortgangsrapportage die in juni dit jaar van de AFM verwacht

wordt zal meer inzlcht worden gegeven in de planning en de voortgang van

het traject
• De beantwoording is afgestemd met de AFM
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‘iii
Ministerie van Financien

Directie Financiefe Harkten

kTlETERl
Inlichtingen

Aan

De minister T 070

F 070
10 2 e

iu 2 e

Datum

6Juni 2017

Notitienummer

2017 0000109094

notitie Voorbereldfng VSO rentederivaten 8 juni 2017 Auteur

10 2 e

Aanleiding
Het lid I io 2 e l CDA heeft naar aanleiding van de antwoorden op het schriftelijk

overieg rentederivaten een VSO aangevraagd Dit VSO staat plenair gepland op

donderdaa 8 iuni van 14 40 15 00

Bijiage
Reactie schrifteiijk overleg
rentederivaten 10 mel 2017

De aangemelde sprekers zijn | io 2 e CDA [ 10 2 e ^PVV en io 2 e I PvdA

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de moties die de Kamerleden

willen indienen Woensdag 7 juni zai u een separate notitie ontvangen met de

aangekondigde moties aangevuld met een appreciatie

Hierbij treft u de voortopige voorbereiding voor het VSO aan

Kernpunten
• Op 10 mei jl zijn de antwoorden op het schrifteiijk overleg rentederivaten

naar de Kamer gestuurd zie bijiage De vragen zagen op de uitvoering van

het herstelkader de bandbreedte van 1 die de AFM heeft vastgesteld
waarbinnen afwijkingen tussen de bank en externe beoordelaargeoorloofd

zijn het toezicht op het herstelkader de doorlooptijden per bank en de

voorgestelde halfjaarrapportage van de AFM

• Naar aanleiding van dit schrifteiijk overleg heeft het lid| i0 2 e ]een VSO
aangevraagd waarvoor op dit moment drie sprekers zijn aangemeld

• Ter achtergrond de vaste Kamercommissie voor Financien is op maandag
15 mei bij de AFM op bezoek geweest en is daar uitgebreid geinformeerd

door o a de onafhankelijke deskundigen over het rentederivatendossier en

het verdere proces

Toelichting

Vermoedelijk zai de Kamer in het VSO aandacht vragen voor de volgende

onderwerpen

PoorlooDtilden

• In de beantwoording van het SO wordt uitgelegd dat het herstelkader

complex is en de uitwerking daarvan de nodige tijd in beslag heeft genomen

• In januari is aan de Kamer gemeld dat de Rabobank mogelijk niet dit jaar

iedere klant een aanbod tot herstel zai hebben gedaan Ook ABN AMRO kan

niet garanderen dat iedere klant dit jaar een aanbod zai krijgen dit is in het

schrifteiijk overleg van 10 mei jl eveneens aan de kamer gemeld
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• Het lid io 2 e I WD heefl hierover Kamervragen gesteld In de

beantwoording die vandaag separaat aan u wordt voorgelegd wordt

aangegeven dat de vertraging gedeelteiijk het gevolg is van de

compiexiteit van het hersteikader

• Na publicatie op 19 december 2016 bleek dat banken externe dossier

beoordelaars EDB ers en belangenorganisaties op meerdere punten nog

specifieke vragen hadden over het hersteikader Deze vragen zijn door de

derivatencommissie in de periode sinds 19 december 2016 beantwoord en

gepubliceerd als toelichting in de vorm van batches met honderden vragen

en antwoorden Q A s op de website van de derivatencommissie De

banken en EDB ers hebben naar aanleiding van de QSsA s hun organisatie en

systemen verder ingericht en zijn sinds eind april begonnen metde

uitvoering van het hersteikader

• In de praktijk blijkt dat de wijze waarop de EDB ers hun controlefunctie

moeten vormgeven tot vertraging kan leiden De harde eis dat de EDB ers

een accountantsverklaring moeten afgeven op de dossiers die door de

banken worden aangeleverd voordat de compensatiebrieven mogen worden

uitgestuurd zorgt ervoor dat er geen goedkeuring wordt verleend tot de

accountant alle stappen in het beoordelingstraject onafhankelijk

gecontroleerd heeft

• De verwachting is dat een groot gedeelte van de opgelopen vertraging iater

in het traject zal worden ingelopen wanneer de eerste batches door de

EDB ers zijn goedgekeurd en het vertrouwen er is dat de bank alle stappen

in het traject correct doorlopen
• In de eerste voortgangsrapportage die in juni dit jaar van de AFM verwacht

wordt zal meer inzicht worden gegeven in de planning en de voortgang

Richting de Kamer is toegezegd dat deze rapportage door Financien met de

Kamer zal worden gedeeld
• Richting de Kamer is herhaaldelijk aangegeven dat de snelheid van de

uitvoering van het hersteikader niet ten koste moet gaan van de

zorgvuldigheid waardoor klanten mogelijk een onjuiste compensate krijgen

aangeboden
• Banken streven ernaar de beoordelingen zo snel als mogelijk en op een

zorgvuldige manier uit te voeren

Kwetsbare oroeoen

• De Kamer vraagt vaak aandacht voor de behandeling van kwetsbare MKB

klanten onder het hersteikader Vorig jaar heeft het lid I i0 2 e |hier samen

met het lid io 2 e D66 en io 2 e ICWDy een motie over ingedlend
• In de beantwoording van het SO wordt uitgelegd dat de term kwetsbare

groepen door de onafhankelijke deskundigen niet tot in detail is uitgewerkt

in het hersteikader Wei is in het hersteikader opgenomen in welke gevailen
een Want als kwetsbaar kan en moet worden aangemerkt bijv wanneer

klanten onder bijzonder beheer vallen

• Banken maken bij de uitvoering van het hersteikader onderscheid tussen

complexe en minder complexe gevailen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk
klanten een compensatievoorstel te kunnen doen In alle gevailen geldt dat

banken conform het hersteikader kwetsbare groepen met voorrang

behandelen Dit betreft vaak complexere gevailen Banken kunnen

eenvoudige dossiers geiijktijdig behandelen met de behandeling van

kwetsbare groepen mits dit niet ten koste gaat van de behandeling van de
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groep kwetsbare klanten Het is dus niet zo dat de behandeilng van de

eenvoudige dossiers moet wachten tot de kwetsbare kianten een

compensatievoorstel hebben ontvangen

Bandbreedte van 1

• De leden van de WD CDA D66 en SP hebben in het SO vragen gesteld over

de bandbreedte van 1 waarbinnen afwtjkingen tussen de bank en EDB er

geoorloofd
• In de beantwoording wordt toegelicht dat vanwege de complexiteit van het

hersteikader en door afrondingen en rekenfouten kieine verschiilen kunnen

ontstaan tussen de uitkomst van de bank en de externe beoordelaar

• Indien de afwijking groter is dan 1 dienen beide partijen uit te zoeken wat

de oorzaak van het verschil is Ats biijkt dat de berekening van de bank niet

kiopte dient de bank de berekening alsnog te corrigeren In het geva de

afwijking groter dan 1 is en de bank tot een hogere

compensatieberekening is gekomen dan de externe dossierbeoordelaar is

een nadere analyse van het verschil van 1 niet verplicht Er kan dus aitijd
in het voordeel van de Want worden afgeweken indien de afwijking groter is

dan 1

• Tijdens het bezoek van de commissie van Financien aan de AFM hebben

Kamerleden gevraagd of deze strikte bandbreedte niet tot onnodige

vertraging leidt De AFM heeft aangegeven niet te verwachten dat de

bandbreedte tot vertraging gaat leiden en zorgvuldigheid boven snelheld te

stelien
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■iii
Ministerievan Financien

m

Directia FinanciSla Markten

TER ADVISERING T B V DEBAT S JUNI

Aan
y^

De Mjnistw

Inlichtingen

T 070

F 070
10 2 e

10 2 e Bmlnfln nl

Datum

7Junl 2017

Notitienummer

2017 0000110867

Auteurnotitie Aanvullende voorbereiding VSO rentederivaten 8 juni

Aanleiding

Op donderdag 8 juni 14 40 15 00 uur staat het VSO rentederivaten gepland Hierbij

treft u in aanvuiling op de voorbereiding die gisteren is gestuurd nadere informatie

over de beiangrijkste discussiepunten de vermoedeiijke modes die zuiien worden

ingediend en het ambteiijk advies daarbij De aangemelde sprekers zijn

VVD Het lidI 10 2 e | CDA | i0 2 e ^ PW io 2 e D66 en

I io 2 e zal niet bij het VSO aanwezig zijn

10 2 e

Advies

Het iidi i0 2 e Iheeft aangegeven waarschijnlijk samen met

te zuiien indienen Van de andere Kamerleden is nog niet bekend welke moties zij

zullen indienen

twee moties10 2 e

Dooriooptiiden

• 10 2 e Izal waarschijniijk een oproep doen om ervoor te zorgen dat er niet nog meer

vertraging ontstaat in het proces

11 1

Hoewel het toezicht op de uitvoering van het herstelkader bij de AFM Is belegd en

niet bij Financien kan de aandacht vanuit de Kamer ertoe bijdragen dat de druk op

de banken hoog biijft om de uitvoering zo snel ais mogelijk af te ronden

Kwetsbare aroeoen

• Het CDA heeft aangegeven zich zorgen te maken dat door de vertraging bij

Rabobank en ABN AMRO ook kwetsbare MKB kianten nog langer op bun geid zuiien

moeten wachten en hierdoor mogelijk verder in de problemen komen

• Hoewel de tekst van de motie niet bekend is zai I I waarschijniijk het kabinet

oproepen te borgen dat kwetsbare MKB ers ais eerste worden gecompenseerd onder

het hersteikader en niet door de vertraging verder in de problemen komen

i111

• De oproep sluit aan bij het kabinetsbeieid en de uitwerking in het herstelkader dat

kwetsbare groepen ais eerste gecompenseerd moeten worden

• Omdat de verdere afwikkeling van het herstelkader een taak is van de AFM ligt het

niet in de rede dat Financien hier actief actie op onderneemt zie taakverdeiing op

biz 3
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11 1

Toelichting

Soreektekst over doorlooptiiden

11 1

11 1
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Achterarond

Taakverdeling

Onafhankelijke deskundigen
• Vorig jaar zijn drie onafhankelijke deskundigen aangesteld om een uniform

herstelkader overeen te komen met de banken Daarbij zijn ook vertegenwoordigers
van het MKB en consumentenorganisaties en claimstichtingen betrokken

• Daarnaast zullen de deskundigen het herstelkader tussentijds aanvullen of

verduideiijken indien signalen hiertoe aanieiding geven Dit kunnen signalen zijn van

de externe beoordelaars of de AFM

• Tot slot kunnen mkb klanten een verzoek tot bindend advies indienen bij de

derivatencommissie wanneer de Want het oneens is met het voorstel van de bank

t a v een aantal specifieke artikelen uit het herstelkader

Externe dossier beoordelaars

• Banken huren externe beoordelaars in die zorgen voor correcte toepassing van het

herstelkader Deze externe beoordelaars worden voorgedragen door de banken en

goedgekeurd door de AFM

• De externe beoordelaars dienen er zorg voor te dragen dat het herstelkader correct

wordt toegepast op individuele dossiers en keuren de dossiers van de banken goed
Daarnaast controleert de externe beoordelaars of de bank terecht heeft geoordeeld
dat een klant buiten het toepassingsgebied van het herstelkader valt

• Bij onduidelijkheden of tekortkomingen in het herstelkader maken zlj hiervan

melding aan de onafhankelijke deskundigen Zlj zullen op basis van deze signalen

bepalen of aanpassing van het herstelkader noodzakeiijk is

• De externe beoordelaars rapporteren aan de AFM over de voortgang van de

herbeoordelingen en de compensaties door banken

AFM

De AFM houdt toezicht op de uitvoering en naleving van het herstelkader door de

banken en de werkzaamheden van de externe beoordelaars

De AFM keurt de plannen van aanpak van de banker en de externe beoordelaars

goed
Het toezicht van de AFM op de uitvoering en naleving van het uniforme herstelkader

door de banken is risico gestuurd en wordt uitgevoerd aan de hand van

deelwaarnemingen op door de bank gecompenseerde klantdossiers

Als de AFM fouten of misstanden constateert zal zij de betreffende bank hierop

aanspreken en zal de bank dit moeten corrigeren

Verder informeert de AFM de minster van Financien periodiek over de kwaliteit en

voortgang
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•iii
Ministerie van Finanden

Directie Finaneieie Markten

Inlichtingen
■I TtrZe I 1

TER ADVISERING T B V 19 6 15 00 UUR

Aan

De minister T
10 2 e

10 2 e Bmlnfln nl

Datum

15juni2017

Notitianummar

2017 0000116076

notitie 10 2 e op maandag 19Voorbereiding overleg met Auteur

juni
10 ri0 2 e1

TlJTZTc

Aanleiding
On maandag 19 juni as van 15 00 16 00 uur heeft u een overleg met[
10 2 e voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken NVB Directeur

FM zal bij gesprek aanwezig zijn

10 2 e

In overleg met de NVB is de volgende agenda vastgesteld

Agenda

1 Rentederivaten

buiten verzoek

Achtergrond

Agendapunt 1 Rentederivaten

• Tijdens bet VSO rentederivaten op donderdag 8 juni ji zijn er door de leden

iQ 2 e ^ WD en| io 2 e | CDA twee moties ingediend Beide moties

zijn op dinsdag 13 juni door de Kamer aangenomen

• In de eerste motie over de doorlooptijden wordt de regering verzocht om in

een gesprek met banken en de AFM duldelijk te maken dat verdere

vertraging zeer ongewenst is aan te dringen op een versnelling en boven

tafel te krijgen welke maatregelen er warden genomen om verdere

vertraging te voorkomen dan wei een versnelling te reallseren en de

Tweede Kamer hierover voor het zomerreces te informeren

• U heeft in het debat aangegeven dat u nu niet gaat intervenieren in het

proces omdat dat alleen maar tot verdere vertraging zal leiden maar wel te

gaan kijken of het sneller kan en waar het sneller kan

U kunt io 2 e vraoen naar de stand van zaken met betrekkina tot de

uitvoerlng van het herstelkader en ziin verwachtincen omtrent het afronden

van dit dossier

• In de tweede motie over de behandeiing van kwetsbare groepen verzoeken

de leden de regering in overleg te treden met de toezichthouder AFM en de

banken en hen te verzoeken bier speddek aandacht aan te schenken

inciusiefde bedrijven met een derivatenportefeuilie die onder bijzonder
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beheer vlelen en inzichtelijk te maken hoe aan de eerder aangenomen

mode ultvoerina is en wordt gegeven

• U kunt io 2 e vraoen hoe de banken omoaan met deze kwetsbare

Qroepen

• U kunt tevens aanoeven dat de AFM bezia is met het afronden van haar

eerste halfiaarliikse voortaanasrapportaae rentederivaten en dat u verwacht

deze raPDortaoe voor de zomer ook met de Kamer te delen In deze

raPDortaae zal ook aandacht warden besteed aan de behandelino van

kwetsbare qroepen

10 2 e I

buiten verzoek

Agendapunt 3 W V V T K

buiten verzoek
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■iii
Ministerievan Financier

ctie Financiele MarktenVERTROUWELUK

TER ADVISERING htinaen

0 2 e

d fninlaer 10 2 ebuiten verzoek

10 2 e l minfin nl

ni2017

tienummer

0000123251

notitie Tripar HUHTP Bii pTo^2 ej[tiL2^

] AFM op 29 juni a s van 17 00 tot 18 00

jete oveneg met| Auteur

10 2 e

|iq 2 ^to 2 ^
I 10 30 2

10 2 e I lU Z en

uur

10 2 e

Aanleiding
Het tripartlete overleg met de bestuursvoorzltter van de Autoriteit Financiele

Markten AFM

Nederlandsche Bank DMB | i0 2 e

van 17 00 tot 18 00 uur op het ministerie van Financien U wordt bijgestaan

door de directeur Financiele Markten

10 2 drTU ^ 6

10 2 e

en de directeur toezicht van De

i^indt plaats op donderdag 29 juni a s

I 10 2 e 10 2 e

u 2 aiu 2 e

1Q 2 e

10 2 e

1 10 2 e

10j 1Q 2 ^

10 2 e

Agenda 10 2 ey

10 2 e

10 2 e10 2 ei

1 10 2 e IX
10 2 e

buiten verzoek
Van

afdeling Marktgedrag en

Effectsnverkeer

Xopie aan

de piv directeur Financiele

markten

6 Rentederivaten

Bijiagen
3

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek
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buiten verzoek

6 Rentederivaten

• Tijdens het VSO rentederivaten op donderdag 8 juni jl zijn er door de leden

WD en I io 2 e l CDA twee moties ingediend Beide modes

zijn op dinsdag 13 juni door de Kamer aangenomen

• In de eerste motie over de doorlooptijden wordt de regering verzocht om in

een gesprek met banken en de AFM duidelijk te maken dat verdere

vertraging zeer ongewenst is aan te dringen op een versnelling en boven

tafel te krijgen welke maatregelen er worden genomen om verdere

vertraging te voorkomen dan wel een versnelling te realiseren en de

Tweede Kamer hierover voor het zomerreces te informeren

• U heeft in het debat aangegeven dat u nu niet gaat intervenieren in het

proces omdat dat alleen maar tot verdere vertraging zal leiden maar wel te

gaan kijken of het sneller kan en waar het sneller kan

• In de tweede motie over de behandeling van kwetsbare groepen verzoeken

de leden de regering in overleg te treden met de toezichthouder AFM en de

banken en hen te verzoeken hier specifiek aandacht aan te schenken

inclusief de bedrijven met een derivatenportefeuille die onder bijzonder

beheer vielen en inzichtelijk te maken hoe aan de eerder aangenomen

motie uitvoering is en wordt gegeven

• De AFM rondt de eerste halljaarlijkse voortgangsrapportage rentederivaten

deze week af U wordt hier separaat over gemformeerd Deze rapportage zal

door u voor de zomer met de Kamer worden gedeeld In deze rapportage

wordt ook aandacht besteed aan de behandeling van kwetsbare groepen

• De Kamer heeft aangegeven na ontvangst van de eerste rapportage een AO

te willen inplannen Hoewel de kans zeer gering is zou dit nog voor het

zomerreces kunnen plaatsvinden
• U kunt de AFM vraoen een toelichtlno te aeven oo de stand van zaken

Daarnaast kunt u aanoeven dat u de moties met betrekkino tot kwetsbare

oroeoen en doorlooothden bh de NVB onder de aandacht heeft oebracht

10 2 e

11 1 intern beraad

buiten verzoek
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Ministerievan Financien

Oirectie Financiele Markten

TER BESLISSING
Inlichtingcn

i TO Z e ]]Aan

Oi lister T 070

F 070
10 2 e

10 2 e ^nnlnfin nl

Datum

29jutli20l7

Notitianummer

2017 0000123071

notitie Notitie voortgangsrapportage AFM rentederivaten Auteur

10 2 e ]
lD 2 e

BijiageAanleiding
De AFM heeft Financign tiaar eerste voortgangsrapportage toegezonden met

betrekking tot de uitvoering van het herstelkader rentederivaten

Kamerbrief

voortgangsrapportage

AFM

Concept

voortgangsra pportag e

AFM rentederivatenHierbij wordt het voortgangsrapport en de opiegbrief aan de Tweede Kamer aan

u voorgelegd

Beslispunt f

Indien u kunt instemmen met bijgevoeg^e^merbrief wordt u verzocht deze te

ondertekenen \

10 2 e

Kernpunten
• Zoals verwacht is in deze eerste rapportage van de AFM beperkte voortgang

te melden bij de uitvoering van het herstelkader rentederivaten

• Deze vertraging wordt mede veroorzaakt door de complexiteit van het

herstelkader en de toepassing daarvan op een grote varigteit van dossiers

met elk hun specifieke kenmerken

• Zoals eerder aan de Kamer is gemeld bleek na publicatie van het definitieve

herstelkader op 19 december 2016 dat banken externe beoordelaars en

belangenorganisatles op meerdere punten nog specifieke vragen hadden

over de uitwerking Deze ruim 200} vraoen zijn vervolgens in de periode
sinds 19 december 2016 door de dertvatencommissie beantwoord De

banken en externe dossierbeoordelaars hebben op basis van deze

aanvutlende informatie hun processen en systemen verder ingericht en ziJn

begonnen met de uitvoering van het UHK

• In de opiegbrief wordt ingegaan op de conclusies en de vervoigstappen die in

de rapportage worden gemeld Daarnaast wordt de Kamer gemformeerd
over de invulling van de twee modes over de lange doorlooptijden en de

behandeling van kwetsbare groepen die recent door de Kamer zijn

aangenomen

• De AFM stelt in haar rapportage voor om in plaats van over zes maanden al

over vier maanden een nieuwe voortgangsrapportage toe te sturen In de

brief wordt aangegeven dat u dit voorstel steunt De verwachting is dat nu

het proces van herbeoordeien en versturen van aanbodbrieven op gang is

gekomen in de volgende rapportage de uitvoering van het herstelkader

verder gevorderd is

• Vier banken hebben aangegeven al hun klanten in 2017 een aanbod te doen

De overige twee banken houden er rekening mee dat een deel van de
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klanten zo spoedig mogelijk daarna in de loop van 2018 een aanbod tot

herstel zal ontvangen Een van deze banken heeft aangegeven een

voorschot aan te bieden aan alle klanten die niet in 2017 een aanbodbrief

krijgen Deze bank zal de betreffende klanten uiterlljk elnd 2017 een brief

sturen met een aanbod voor een voorschot van 80 van de

couiancevergoeding stap 3 van het UHK De AFM verkent met de tweede

bank de mogelijkheden hiertoe waarbij in de overwegingen wordt betrokken

of het toekennen van een voorschot aan deze klanten leidt tot onevenredige

vertraglng
• De AFM ziet hler in haar toezicht ook streng op toe Dlt heeft ook

geresulteerd in het besfult van banken om deze kwetsbare klanten een

voorschot van 80 van de couiancevergoeding aan te bieden als zij later

dan September 2017 een aanbod ontvangen
• In de Kamerbrief geeft u aan dat u verwacht dat alle banken in de volgende

rapportage van de AFM aan deze toezegging hebben voldaan

• Aanvullend hebben de twee banken die eerder hebben aangegeven mogelijk
niet alle klanten in 2017 een aanbod te kunnen doen toegezegd om de

kwetsbare klanten die in 2017 geen aanbodbrief zullen ontvangen een

voorschot aan te bieden ter hoogte van een vooriopige inschatting van de

compensatie resterende stappen 1 2 en 4 van het UHK waar de klant

aanspraak op kan maken Deze twee banken zullen uiteriijk eind 2017 aan

deze resterende groep kwetsbare klanten een brief met een aanbod voor dlt

voorschot sturen
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