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Geachte Voorzitter

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Hijum CDA over de

werkwijze van afdeiingen bijzonder beheer van banken ingezonden 7 aprii 2014

Hoogachtend

de minister van Financien

J R V A Dijsseibloem
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Beantwoording Kamervragen

Van Hijum CDA over bijzonder
beheer van banken

Medeparaaf
Communicatie

Via

10 2 6

Aanleiding

Katnervragen van het lid Van Hijum CDA overde werkwijze van afdelingen

bijzonder beheer van banken

Verzoek

Indien akkoord met de verzending van de beantwoording van deze

Kamervragen verzoeken wij u de brief in de bijiage te ondertekenen

Kernpunten
• De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van het venschijnen van het

Tomlinson rapport eind 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd op last van de

Britse regering en stelt misstanden vast in het bijzonder beheer van MKB

leningen doorenkele Britse banken Van Hijum vraagt of dergelijke praktijken
zich ook in Nederland voordoen

• In de beantwoording van de Kamervragen wordt aangegeven datergeen
indicaties zijn dat deze misstanden zich ook in Nederland voordoen Hoewel

de AFM en belangenorganisaties VNO NCW MKB Nederland en Ondernemend

NL waardoorons specifiek navraag is gedaan wel klachten hebben

ontvangen dat bijzonder beheer als stressvol en belastend wordt ervaren is

het algemene beeld bij belangenorganisaties dat banken niet te hard

optreden VNO NCW heeft in een interview in het FD onlangs nog

aangegeven dat ondernemers soms juist baat hebben bij het bijzonder
beheer ^

Wij zien dan ook geen reden om zoals de heer van Hijum voorstelt

een commissie hierover in te stellen

1
Zie FD Banken kunnen spanningen wegnemen 24 april 2014
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• Er wordt door Van Hijum ook specifiek gevraagd naar uitbreiding van de

algemene zorgplicht in de Wet op het financieel toezicht ziet nu enkel op

consumenten naar zakelijke klanten en het openstellen van Kifid voor MKB

ers Belangenorganisaties hebben echter aangegeven geen heil te zien in

uitbreiding van de zorgplicht omdat dit de verhouding tussen bank en

ondememer zou juridiseren terwiji ondememers juist behoefte hebben aan

maatvwerk en flexibiliteit van de bank als het gaat om kredietverlening
Bovendien kunnen nadere regels een negatief effect hebben op de

kredietverlening aan het MKB met name doordat het moeilijker wordt om

voor krediet in aanmerking te komen en doordat het leidt tot hogere kosten

• Ten aanzien van het openstellen van Klfid wordt aangegeven dat geen

signalen zijn ontvangen die er op wijzen dat de MKB ers hier overwegend
voorstander van zijn Daarbij wordt opgemerkt dat het desalniettemin

denkbaar is dat Kifid zich vrijwillig openstelt voor klein zakelijke klanten

zodat deze klanten en financiele ondememingen vrijwillig geschillen aan Kifid

kunnen voorleggen Mochten er alsnog sterke signalen komen dat het

openstellen van Kifid voor zakelijke klanten dwingend wettelijk geregeld moet

worden financiele ondememingen worden verplicht om zich voor deze

doelgroep aan te sluiten bij Kifid dan geeft u aan dat u welwillend bent om

dit te onderzoeken Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat dan ook

praktische belemmeringen moeten worden meegenomen zoals de afbakening
van de doelgroep gegeven het ontbreken van een eenduidige definitie

aanvaarding van het bindend advies de capaciteiten de financiering wordt

door sector zelf gedaan
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wed 6 11 2014 9 12 00 am
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Onderwerp 20140605 NOT Brief aan Minister inzake afronding VDM LaDn 14061071

Beste io 2 e

Bijgaand doe ik je een voorlopige brief toekomen over de afronding van het project Verkenning Dienstverlening MKB Deze

brief is voor een deel in de lijn afgestemd binnen de AFM maar moet nog door het bestuur beoordeeld worden Ook zullen wij
de brief nog met de NVB delen voordat wij deze definitief maken Wij sturen deze brief dan ook in strikte vertrouwelijkheid

Wij streven er nog naar om de brief formeel op 1 juli aan jullie op te sturen maar wij zouden graag deze week nog even

telefonisch contact hebben omdat wij erg benieuwd zijn ofjullie een inschatting kunnen maken wat jullie met deze brief gaan

doen Sturen jullie deze brief integraal naar de Kamer en zo ja dan zijn wij ook benieuwd wanneer dit bijvoorbeeld naar de

Kamer gestuurd gaat worden Ook met het oog op het reces

Dit helpt ons om ook te bepalen wanneer en hoe wij de brief laten begeleiden door een eventueel persbericht ofnieuwsbericht

Zou het mogelijk zijn om hier moigen tussen 12 en 1 ofna 3 uur even over te bellen Vrijdag tussen 11 en 3 zou ook kunnen

Veel dank alvast

Hartelijke groet

10 2 e

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de

afzender hierover te informeren en het bericht te vemietigen
Gebruik van informatie door onbevoegden openbaarmaking of

vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot

aansnrakelijkheid De afzender is niet aansprakelijk wanneer
1002426 00003



informatie in deze e mail niet correct onvolledig of niet tijdig
overkomt

The information contained in this email message is confidential

and exclusively intended for the addressee If you have received

this message without being the addressee you are requested to

inform the sender immediately and to destroy the message Use

of the information by unauthorised persons or disclosure or

reproduction of such information is prohibited and may lead to

liability The sender will not be held liable if information in this

email is transmitted incorrectly or incompletely or if it is not

transmitted on time
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AFM Verkenning dienst\ erlening MKBBetreft

Geachte heer Dijsselbloem

Op uw verzoek informeert de Autoriteit Financiele Markten AFM u hierbij over haar verkenning naar financiele

dienstverlening aan het midden en kleinbedrijf MKB De AFM heeft in deze verkenning op hoofdlijnen

gekeken naar een aantal aspecten van de dienstverlening van financiele ondememingen aan het MKB Op basis

van schriftelijke en mondelinge informatie heeft de AFM zich een algemeen beeld gevormd van de wijze van

dienstverlening bij het afsiuiten van kredietproducten spaarproducten en verzekeringen

Kredieten

De AFM heeft de dienstverlening op het gebied van het afsiuiten van krediet op basis van schriftelijke en

mondelinge informatie en aan de hand van een beperkt aantal klantdossiers beoordeeld De verkenning heefl op dit

moment geen significante problemen aannemelijk gemaakt De AFM heeft bij deze dienstverlening wel een aantal

verbeterpunten geidentificeerd die zij heeft teruggegeven aan de betrokken banken Zo kunnen banken het

kredietaanbod beter aan laten sluiten op de individuele situatie van de klant kunnen zij de klant beter informeren

over de essentiele rechten en verplichtingen van de kredietovereenkomst en welke gevolgen de

kredietovereenkomst heeft voor zowel het bedrijf als de prive situatie De informatie aan de klanten kan ook

evenwichtiger en begrijpelijker De AFM is hierover met de betrokken banken in gesprek De banken hebben

constructief gereageerd en de AFM heeft onder meer afgesproken dat de banken hun schriftelijke informatie aan

zakelijke klanten gaan verbeteren

Gegeven de aard en de omvang van deze verkenning zal de AFM nog vervolgonderzoek doen naar de

dienstverlening van banken aan zakelijke partijen op het gebied van kredieten De AFM zal eerst een verkenning

1
De vraag of banken voldoende krediet verstrekken aan het MKB is geen onderdeel geweest van de verkenning

Stichting Autoriteit Financiele Markten

Kamer van Koophandel Amaterdain nr 412077S9

LaDn 14061071

Bezoekadres Vijzelgiacht SO

Poslbus 11723 ’ 1001 GS Amsterdam

Telefoon 020 7972000 • Fax 020 7973800 • www afm nlKenmerk van deze brief
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starten naar de dienstverlening van banken aan klein zakelijke klanten met een verhoogd risicoprofiel het

zogenoemde “bijzonder beheer”

buiten verzoek

In de bijlage van deze brief vindl u nadere infoimatie over de wijze waarop de AFM de verkenning heeft

uitgevoerd en wat de bevindingen zijn Wij vertrouwen er op u met deze infonnatie van dienst te zijn en zijn

graag tot verdere toelichting bereid

Hoogachtend

Autoriteit Finaneiele Markten

10 2 e 10 2 e

10 2 e

tfestuursiia

Toezicht | KJantbelang Centraal

^
http www afm niy media Files thema kbc dashboard spaarbeleid kbc ashx

^

http www afin nl nl professionals afm actueeFnieuws 2014 mrt onderzoek advteskwaliteit asDx
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Bijlage Verkenning dienslverlening financiele ondernemingen aan het MKB

1 Inleiding

De AFM heeft een verkenning verricht naar de dienstverlening van financiele ondernemingen aan het midden en

kleinbedrijf MKB op het gebied van kredieten sparen en verzekeren Doel van deze verkenning was een beeld te

vormen van de kwaliteit van de dienstverlening aan het MKB

Context en aanleiding

De verkenning maakt onderdeel uit van het toezichtthema ‘Financiele dienstverlening aan zakelijke klanten is

passend’ De AFM is dit thema in 2013 gestart nadat duidelijk werd dat ontwikkelingen en incidenten in 2012 en

2013 aanleiding gaven om vraagtekens te plaatsen bij het uitgangspunt dat alle zakelijke klanten minder

publiekrechtelijke bescherming nodig hebben dan consumenten Binnen dit toezichtthema bevordert de AFM

adequate dienstverlening aan zakelijke klanten De AFM doet dit door inzicht te verkrijgen in de markt voor

financiele dienstverlening aan zakelijke partijen en mogelijke problemen die daar spelen en door vonn te geven

aan een voor de AFM passende rol om mogelijke problemen te helpen reduceren en in de toekomst te

voorkomen Een van de eerste onderzoeken binnen dit thema betrof een onderzoek naar de kwaliteit van de

beleggingsdienstverlening specifiek de dienstverlening omtrent rentederivaten van banken aan semi publieke

instellingen en het MKB
’
Na dit onderzoek is de AFM in 2013 gestart met een verkenning naar de bredere

financiele dienstverlening aan het MKB waarbij gekozen is voor een focus op de toezichtgebieden kredieten

verzekeren en sparen

Opzet van de verkenning

De AFM heeft op hoofdlijnen de dienstverlening aan het MKB verkend Bij het onderdeel kredieten heeft zij de

dienstverlening op het gebied van afsluiten van krediet beoordeeld op basis van onder meer acht klantdossiers

Voor het onderdeel sparen heeft de AFM op hoofdlijnen het beleid en de algemene voorwaarden van de

verschillende spaarproducten beoordeeld Voor het onderdeel verzekeren heeft de AFM zich voor haar

beeldvoiming met name gebaseerd op signalen en gesprekken met marktpartijen waaronder banken verzekeraars

en adviseurs en bemiddelaars het MKB en andere stakeholders zoals accountants en brancheorganisaties

Samenvatting van de bevindingen
De AFM vindt het belangrijk dat alle financiele ondernemingen het klantbelang ook bij zakelijke klanten

voldoende centraal stellen De AFM verwacht dan ook dat financiele ondernemingen hun inspanningen om het

klantbelang centraal te stellen bij consumenten doortrekken naar ondememers

De AFM heeft op het gebied van kredieten en sparen een aantal verbeterpunten gezien en deze onder de aandacht

gebracht bij de betrokken banken Deze banken hebben constructief gereageerd op de benoemde verbeterpunten

De AFM heeft met de betrokken banken afgesproken dat zij aan deze verbeterpunten opvolging gaan geven De

AFM zal hierover met de banken in gesprek blijven en toezien op de voortgang

Defmitie MKB

http www afm nFnFover afm thema nassende dienstverlening aspx

’
http www afm nl nFnieuws 2013 sep rapport rentederivaten aspx
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Uit de verkenning Week dat de betrokken banken geen eenduidige definitie van het MKB hanteren en dat

segmentering van het MKB verschilt per bank Omdat een eenduidige objectieve definitie van het MKB ontbreekt

heeft de AFM zich in haar verkenning gericht op het kleinere MKB zonder onderscheid tussen branches of andere

onderscheidende factoren De AFM heeft zich daarbij gericht op klein zakelijke klanten die gezien hun kennis en

ervaring met fmanciele producten en dienstverlening relatief vaak onvoldoende toegerust zijn om mogelijke
risico s op dit terrein in te laten schatten Daarbij heeft de AFM als uitgangspunt het MKB met een maximale

jaaromzet tot €10 miljoen genomen hiertoe behoren dus ook ZZP ers

2 Opzet verkenning en bevind ingen inzake het afsluiten van kredieten

Reikwijdte en opzel van de verkenning

De AFM heeft de banken zowel schriftelijk als in gesprekken om informatie gevraagd over het

kredietverleningsproces van het moment van aanvraag tot aan het moment van het afsluiten van het krediet De

AFM heeft hierbij de dienstverlening aan de klanten beoordeeld Ook heeft de AFM de algemene voorwaarden

van kredietproducten beoordeeld

Naast de banken heeft de AFM ook gesproken met MKB Nederland enkele MKB ondememingen accountants

financieel adviseurs en met een aantal brancheverenigingen

De vraag of banken voldoende krediet verstrekken aan het MKB is geen onderdeel geweest van de verkenning

Ook de dienstverlening van banken aan het MKB met een verhoogd kredietrisico het zogenaamde “bijzonder
beheer” is niet in deze verkenning meegenomen Mogelijke problemen binnen het bijzonder beheer van banken

heeft wel de aandacht van de AFM en de AFM zal hier een verkenning naar verrichten

Bevindingen en verbeterpunten

Op het gebied van het afsluiten van kredieten heeft de AFM geen significante problemen geidentificeerd Uit de

verkenning is wel een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die de AFM heeft teruggegeven aan de

betrokken banken Het gaat om de volgende verbeterpunten

A Onvoldoende aan shdting van het kredietproduct op de individuele situalie van de zakelijke klant

De banken maken over het algemeen een uitgebreide inventarisatie van de financiele positie van de

ondememing Zij beoordelen ook de bestuurder s van de ondememing als leidinggevende n van de

ondememing Dit betekent dat wordt ingeschat hoe de ondememer zijn bedrijf leidt De AFM ziet echter

ook dat banken soms onvoldoende vragen stellen over de specifieke situatie en wensen van de zakelijke
klant buiten de algemene wens om een krediet te verkrijgen Voorbeelden daarvan zijn de keuze tussen

een vaste of variabele rente de looptijd van het krediet en de mogelijkheid om vroegtijdig en boetevrij af

te kunnen lessen Hierdoor kan een krediet worden afgesloten dat niet past bij de specifieke situatie

wensen mogelijkheden of risico’s van de zakelijke klant

De AFM verwacht van de banken dat zij de individuele situatie van de ondememing en de ondememer

ten aanzien van deze facetten van het krediet goed inventariseert en meeneemt bij het bepalen van het

kredietvoorstel wat de bank aan de ondememing geeft

885254 00004
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B Mogelijk onvoldoende duidelijkheid over facetten van het krediet

Nadat de bank intern ovcrcenstemming heeft bcrcikt over het verlencn van een krediet licht dc bank in

beperkte tijd het kredietvoorstel toe aan de MKB ondemeraing Deze tijd is mogelijk te kort om alle

facetten van het krediet voldoende toe te lichten en na te gaan of de ondememer zich bewust is van alle

risico’s en gevolgen Een voorbeeld is de rentestructuur Als gekozen wordt voor een variabele rente is het

belangrijk dat de klant begrijpt dat de rente ook kan stijgen als de individuele opslagen stijgen en niet

alleen als de raarktrente stijgt Dit geldt zeker indien de klant weinig kennis en ervaring heeft met het

afsluiten van een zakelijk krediet

De financiele gevolgen voor de klant kunnen groot zijn wanneer het kredietproduct niet doet wat de klant

had verwacht De ondememer moet bij het aangaan van het krediet daarom voldoende begrijpen welke

mogelijke gevolgen het krediet en de voorwaarden kunnen hebben voor zijn financiele positie

Overigens dient een bank zowel de gevolgen voor de ondememing als de mogelijke gevolgen voor de

ondememer in prive duidelijk te maken aan de klant Als bijvoorbeeld het verkrijgen van een zakelijk

krediet de moyelijkheid om prive een hypothecalr krediet te krijgen negatief beinvloedt dan moet de klant

dit mee kunnen wegen in zijn beslissing

De AFM verwacht van banken dat zij voldoende tijd nemen om alle facetten van het krediet voldoende

toe te lichten en na te gaan of de ondememer zich bewust is van alle risico’s en gevolgen Zo kan de

ondememer voor aanschaf van het product een goede inschatting maken of het product voor hem van

meerwaarde is

C Informalie niet altijd voldoende duidelijk

De AFM constateert dat de schriftelijke informatie van de bank zoals brieven en algemene voorwaarden

niet altijd gemakkelijk te begrijpen zijn voor ondememers van kleine MKB ondememingen Het kan

daardoor voor de klant niet altijd duidelijk zijn hoe een produet in elkaar zit En hij kan hierdoordoor

mogelijk voor aanschaf van het product geen goede inschatting maken of het product voor hem geschikt

is De financiele schade voor de klant kan groot zijn wanneer het kredietproduct niet doet wat de klant had

verwacht Voor zover deze schade het gevolg is van onduidelijke informatieverstrekking is deze te

voorzien en dus vermijdbaar

De AFM merkt daarbij op dat de algemene voorwaarden van de banken vaak mim omschreven zijn
Banken kunnen bijvoorbeeld eisen dat aan\ ullende of andere zekerheden worden verstrekt terwijl in de

algemene voorwaarden niet duidelijk staat omschreven in welke gevallen de bank dit kan en mag doen

De AFM vindt het belangrijk dat banken stappen zetten om de uitleg en andere communicatie uitingen

zoals brieven en algemene voorwaarden af te stemmen op de kennis en ervaring van de ondememer De

afgelopen jaren hebben banken en verzekeraars hun schriftelijke informatie aan consumenten al sterk

verbeterd De AFM heeft met de betrokken banken afgesproken dat zij ook hun schriftelijke informatie

aan zakelijke klanten gaan reviseren en hierop verbeteringen doorvoeren

885254 00004
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De AFM verwacht daarbij ook dat de bank de voorwaarden die het belangrijkste zijn voor de klant zoals

de gronden voor het opzeggen van een krediet duidelijk uitlegt aan de klant zodat deze klant begrijpt
welke rechten en plichten hij heeft en hij ook begrijpt wanneer de bank bijvoorbeeld het krediet op kan

zeggen

D Mogelijk onvoldoende uilleg over boeterentes

Zowel de bank als de ondememing kan voor het einde van de afgesproken looptijd het krediet opzeggen

Volgens de kredietvoorwaarden is er in beide gevallen door de ondememing vaak een boeterente

verschuldigd In de algemene voorwaarden staat hoe de bank deze boeterente berekent Het is belangrijk
dat de bank voorafgaand aan het sluiten van het krediet de klant wijst op deze mogelijke boeterente Het is

onduidelijk of dit in alle gevallen gebeurt Daamaast moet de berekening van de boeterente begrijpelijk

zijn De AFM vindt in een aantal gevallen de wijze waarop de berekening van de boeterente is

weergegeven niet duidelijk

Ook is de AFM van mening dat bij de berekening van de boeterente in de voorwaarden rekening moet

worden gehouden met het belang van de ondememer Op dit moment wordt in een aantal gevallen bij de

berekening van de boeterente alle opslagen boven de interbancaire rente meegenomen Dit betekent dat

ook afgerekend moet worden voor het klantrisico terwijl de bank dit risico niet meer loopt als de MKB

klant gedeeltelijk afgelost heefl De AFM heeft met de betrokken banken afgesproken zijn hier kritisch

naar kijken

E Mogelijk niet tijdige melding aflopen rentevastperiode
De MKB ondememing krijgt doorgaans twee weken voor het aflopen van de rentetermijn een nieuw

aanbod van de bank en heeft vervolgens een week de tijd om te beslissen De AFM vindt die termijn kort

Deze termijn geeft mogelijk onvoldoende tijd om altematieven te onderzoeken die wellicht beter zouden

aansluiten bij zijn wensen Overigens zijn er banken die wel eerder dan twee weken voor het aflopen van

de termijn de klant waarschuwen middels een brief De bank doet dan echter geen indicatief voorstel

voor de hoogte van de rente voor het vervolg De klant wordt wel gewaarschuwd dat de rentevast periode

afloopt

F Niet altijd voldoende informatie over renteopslagen
Banken hanteren diverse rente opslagen Op basis van de algemene voorwaarden kunnen banken

besluiten hun opslagen te verhogen Uit een aantal gesprekken die de AFM met MKB ondememingen
heeft gevoerd blijkt dat MKB ondememingen van oordeel zijn dat banken hen niet altijd duidelijk
informeren over een verhoging van opslagen bij kredieten De AFM hecht eraan dat de bank goed uitlegt
waarom een opslag wordt verhoogd zodat de klant weet waar hij aan toe is Voor de vertrouwensrelatie

tussen bank en MKB ondememing is het van belang dat de bank kan onderbouwen waarom zij bepaalde

wijzigingen doorvoert

885254 00004
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rip MlLiisrprV
Via Via

10 2 e

pr ‘^10 2 e

Van

l M^o t i afdeling Marktgedrag en

Effectenverkeer

10 2 e

10 2 e Kopie aan

C Stas | 10 2 e |
Via Medeparaaf

COMM

aiekcoffX
p Lv vw«A

10 2 e BiJIagen
Brief AFM verkenning naar

bijzonder beheer door banken

BR FM 2Q14 1352 M

if

Aanleiding
De vaste Kamercommissie voor Rnanclen heeft u verzocht de Kamer op korte

termijn te informeren over de planning van de AFM verkenning naar bijzonder
beheer door banken zoals aangekondigd in de brief aan de Kamer van 1

September over de stand van zaken met betrekking tot rentederivaten in het

MKB en de verkenning van de AFM naar dlenstverlenlng aan het MKB zle

bijgevoegd

Gevraagde beslissing
Indien u instemt met de nhoud van de brief aan de Tweede Kamer wordt u

verzocht de bijgevoegde brief te ondertekenen

Kempunten
• In de brief wordt aangegeven dat de AFM medio 2014 is gestart met een

verkenning naar het bijzonder beheer van banken Aanieiding voor het

verkennend onderzoek zijn de uitkomsten van de verkenning naar

dienstveriening aan het MKB en de signaien die de AFM binnen krijgt van

MKB ondernemingen en andere stakeholders

• Deze signaien betreffen met name de wijze waarop banken omgaan met

algemene voorwaarden bij zakelijke kredietverlening Deze zouden banken bij
zakeiijke kredieten veel vrijheld geven om maatregelen te treffen ten aanzien

van het krediet

• Hoewel de AFM het onderwerp bijzonder beheer voortvarend oppakt heeft zij
op dit moment geen handhavende bevoegdheden ten aanzien van de

dienstveriening rondom zakelijke kredieten omdat zakeiijke kredietverlening
niet is gereguleerd in de Wet op het financieel toezicht De AFM kan op grond

Pagina 1 van 2

885243 00005



van de wet wel optreden ten aanzien van de informatieverstrekking aan

klanten door banken

• Het doel van de verkenning is inzicht te krijgen in hoeverre het klantbelang
bij bijzonder beheer centraai wordt gesteld Het verkennend onderzoek moet

uitwijzen in hoeverre diepgaander onderzoek nodig is indien dit onvoldoende

gebeurd en of verderstrekkende maatregelen aan de orde zijn Naar

aanleiding van uw toezeggingen in de AFB van 25 September jl in het kader

van de motie van Van Hijum CDA wordt in de brief expliciet vermeld dat de

AFM in haar verkenning ook za kijken naar de informatieverstrekking door

banken aan klanten in bijzonder beheer

• Ten aanzien van de planning Is aangegeven dat het zwaartepunt van het

onderzoek ligt in het najaar van 2014 en dat de AFM verwacht het

verkennend onderzoek uiterlijk 1 april 2015 af te ronden conform uw

toezegging in de AFB De vaste Kamercommissie heeft zich al voorgenomen
om na ontvangst van de AFM verkenning een algemeen overleg met u te

voeren

• We zijn nog met de AFM in gesprek over de wijze waarop de bevindingen van

deze verkenning naar buiten worden gebracht Wij zetten daarbij in op een

zelfstandige rapportage of andere vorm van publicatie door de AFM

• De inhoud van de brief is afgestemd met de AFM

Rentederivaten MKB

• Op het gelieerde onderwerp rentederivaten in het MKB heeft de vaste

Kamercommissie besloten met u een schriftelijk overieg te voeren Dit naar

aanleiding van de brieven van 1 juli en 1 September 2014 over de stand van

zaken met betrekking tot rentederivaten in het MKB De inbrengdatum voor

dit overleg is vastgesteld op 1 oktober 2014
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DIrectle Financiele MarktenTER BESLISSING TER ONDERTEKENIHG

Aan

de Minister

Inlichtinqen

I 1Q 2 e I
T

10 2 0
F

10 2 feimintin nl

Datum

3D September 2014

NotTtTenummer

FM 2014 1499 N

notitie Aangepaste brief AFM verkenning naar bijzonder beheer

door banken

Rubriek

7 Gedrag

Auteur

10 2 e

Paraaf

de Minister

Via Via

10 2 610 2 6

Van

afdeling Marktgedrag en

Effectenverkeer

Kopie aan

Stas 110 2 0 I

Bijiagen
Brief AFM verkenning naar

bijzonder beheer door banken

NO FM 2014 1437 N

Medeparaaf
COMM

Via

10 2 e

Aanleiding

Op uw verzoek is de brief aan de Kamer over de AFM verkenning naar bijzonder
beheer door banken op twee onderdelen toegang tot kredietdossier en wat de

AFM met individuele klachten doet aangevuld om expliciet aandacht te geven

aan de punten van het lid Van Fluijm CDA tijdens de AFB

Gevraagde beslissing
Indien u instemt metde inhoud van de brief aan de Tweede Kamer wordt u

verzocht de bijgevoegde brief te ondertekenen

Kernpunten
• In de brief is expliciet aangegeven dat de AFM in haar verkenning zal kijken

naar de toegang van de klant tot het kredietdossier

• Verder is in lijn met uw reactie tijdens de AFB aangegeven dat klachten

die de AFM ontvangt over individuele gevallen worden meegenomen bij de

opzet van het verkennend onderzoek en aanleiding kunnen zijn om banken

aan te spreken op hun verantwoordelijkheid maar dat de AFM als

toezichthouder geen klachten in behandeling kan nemen Ook wordt

aangegeven dat de AFM klanten niet kan informeren of er een onderzoek zal

plaatsvinden naar aanleiding van een klacht omdat zij geen informatie mag

delen over lopende onderzoeken
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Ministerievan Financien

Retouradres Posttus 20201 2500 EE Den Haag

Directle Financiele Markten
Voorzitter van de Tiweede Kamer der Staten Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Knrte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

PBEtbus 20201

25DD EE Den Haag

www iijksoverheid nl

mrichtingen

10 2 e

bminfin nl10 2 e

Ons kenmerk

FH FM 2QM 1749 H

Datum

Betreft Reactie verslag schriftelijk overleg rentederivaten MKB en verkenning

dienstverlening MKB

Geachte voorzitter

Bijgaand treft u de antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste

commissie voor Financien in het kader van een schriftelijk overleg over

rentederivaten in het MKB en de verkenning dienstverlening MKB die mij zijn

toegezonden op 2 oktober jl

Hoogachtend

de minister van Financien

J R V A Dijsselbloem
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Ministerievan Financien

TER BESLISSINQ TERONDERTEKENINB Directie FinandSle Markten

Aan
Inlirhttnnan

de Minister 10 2 e

I 10 2 e

i^minfin nl10 2 e

Datum

13 november 2014

Notitienummer

FM 2014 1748 N

notitie Reactie verslag schriftelijk overleg rentederivaten MKB en

verkenning dienstverlening MKB

Rubriek

7 Gedrag

Auteur

10 2 e

Para

de Mili^r
Via Via O

10 2 e10 2 e
10 2 e f MVan

afdeling Marktgedrag en

Effectenverkeer

Kopje aan

Stas |10 2 e|

Bijiagen
ReacHe scbrifteifjk overleg TK

rentederivaten in bet MKB en

verkenning dienstveriening MKB

TUTZTC1 7U
10 2 e

10 2 e

Via Medeparaaf
COMM1U 2 e I

10 2e^ yi
10 2 e

buiten verzoek

7Kernpunten

buiten verzoek
buiten verzoek

3 verkenningen dienstveriening MKB en bijzonder
beheer

buiten verzoek

Pagina 1 van 3

885248 00008



buiten verzoek

• In antwoord op de vragen over de verkenningen dienstverlening MKB en

bijzonder beheer wordt aangegeven welke verbeterpunten voort zijn
gekomen uit de verkenning dienstverlening MKB en wanneer de

vervolgonderzoeken naar AOV s en bijzonder beheer worden afgerond
• De antwoorden zijn afgestemd met de AFM en waar nodig NVB MKB

organisaties en Kifid

Toelichting

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Paging 2 van 3

885248 00008



3 o li Oo

t

Ministerie van Finanden
1

Tkf oofbwadi g ouq

^ 5^ 11
VERTROUWELIJK

T Directie Financiele Markten

Aan inUchtingen

10 2 ede Minister

T 10 2 e

F

0 2 e g]mlnfin nl

Datum

l^november 2014

Notitienummer

FM 2014 1816 N

Rubriek

2 3 Samenwerking DNB AFM

Auteur

notitie Voorbereiding Tripartiete overieg met AFM en DNB op 27

november

Paraaf

de Minister
10 2 e

10 2 e

V I
Van

afdeling Marktaedrao en

Effectenverkec

10 2 e
10 2 e

u
Aanleiding
Het tripartiete overieg met DNB

I io 2 e zal plaatsvlnden op donderdag 27 november van 15 00 tot 16 00

uur op het Ministerie van Finanden Vanuit Finanden zult u worden vergezeid

door| io 2 e

10 2 e10 2 e en de AFM

Agenda

buiten verzoek

Signalen uit het toezicht

3 Zakelijke dienstverlening dienstverlening banken aan MKB

o Bijzonder beheer Derivaten

0
buiten verzoek

o

4
buiten verzoek5

Voortgang
6

buiten verzoek
buiten verzoek

Pagina 1 van 6

885250 00009



■^

1

buiten verzoek

Ad 3 Zakelijke dlenstverlening Dlenstverlening banken aan MKB

Herbeoordeling rentederivaten en verkenning bijzonder beheer
• De AFM zal tijdens dit agendapunt een update geven van de

belangrijk te twee trajecten op het gebied van dienstveriening aan het

MKB namelijk 1 de herbeoordeling door banken van rentederivaten

aan het MKB en 2 de verkenning naar bijzonder beheer Belde

onderwerpen staan in de politieke en publieke belangstelling

buiten verzoek

885250 00009



9 In het alaemeen kunt u aan de AFM vraaen hoe zM haar rol ziet oc het

qebied van zakelUke dienstverlenina mede gezien het feit dat wettelijke

bevoegdheden op sommige gebieden van dien tverlening zoals

kredietverlening ontbreken Heeft de AFM voldoende middelen om

effectief toezicht te houden en ziet zij hter op lopende trajecten mogelijk

problemen ontstaan

buiten verzoek
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Ministerievan Financien

TER BESLISSING TER ONDERTEKENING

Aan

de Minister

Directle Flnanciele Markten

Inlichtingen

10 2 e

T
10 2 e

F

Sminfin nf[ 10 2 e

Datum

4 december 2014

Notitienummer

FM 2014 1901 N

Rubriek

7 Gedrag

notitie Rondetafelgesprek Tweede Kamer over bijzonder beheer

Auteur

10 2 e

10 2 e

afdeling Markigau^ en

Effectenverkeer ^

Paraaf
de l^iniSt^r

Van

10 2 e
Kopie aan

Stas 10 2 e

Bijiagen
BR FM 2014 1902 M

Via Z1Via

10 2 e 10 2 e

w10 2 e 10 2 e10 2 e

Medeparaaf
Communicatie

10 2 e

Aanleiding
• De vaste commissie voor Financien heeft onlangs besioten om een

rondetafelgesprek te organiseren over bijzonder beheer door banken In dit

kader verzoekt de Kamer u om haar te informeren over de mogelijkheid om
de publicatiedatum van de AFM verkenning near bijzonder beheer te

vervroegen naar februari 2015 U heeft eerder richting de Kamer aangegeven

dat de AFM haar verkenning ulterlijk 1 april 2015 zal afronden

• Na ontvangst van uw reactie zal de Kamer een beslult nemen over de datum

van het rondetafelgesprek

Gevraagde beslissing
• Graag uw instemming om richting de Kamer vastte houden aan 1 april 2015

als uiterste publicatiedatum voor de verkenning van de AFM naar bijzonder
beheer door banken

• Indien u hiermee instemt en akkoord bent met de inhoud van de brief aan de

Tweede Kamer wordt u verzocht de bijgevoegde brief te ondertekenen

Kernpunten
• De AFM heeft aangegeven dat zij in ieder geval tot en met maart 2015 nodig

heeft om tot een zorgvuldige uitkomst en rapportage van haar verkenning te

komen Vervroeging van de publicatiedatum naar februari 2015 zoals de

Tweede Kamer vraagt is volgens de AFM dus niet mogelijk
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• De AFM zal nog tot en met het einde van 2014 onderzoeken bij banken ter

plaatste uitvoeren Vanaf begin 2015 zal de AFM de resultaten van deze

onderzoeken verwerken en beoordelen Hierbij speelt mee dat de banken op

dit moment vrijwillig meewerken aan de verkenning en dat er geen

publiekrechtelijke normen zijn waaraan de AFM haar bevindingen eenvoudig
kan toetsen Hierdoor zal een subjectieve beoordeling van de werkwijze van

banken in bijzonder beheer zeer zorgvuldig moeten plaatsvinden waarbij de

AFM ook aandacht moet besteden aan haar rol in deze materie en de wijze

waarop de resultaten van de verkenning en eventuele aanbevelingen landen

bij banken en andere belanghebbenden zoals MKB organisaties Dit proces

kost meer tijd
• Ondertussen is de AFM ook informeel benaderd door de vaste

Kamercommissie om deel te nemen aan het rondetafelgesprek Het is nog

onduidelijk wanneer het rondetafelgesprek za plaatsvinden maar indien dit

voor de publicatie van de AFM verkenning plaatsvindt zal de AFM gehoor

geven aan dit verzoek en zich in beginsel beperken tot informatie over het

proces van de verkenning en niet vooruitlopen op de precieze bevindingen
daarvan Wei zal de AFM afwegen in hoeverre het mogelijk is om de Kamer

op hoofdlijnen te informeren over het beeld dat voorlopig naar voren komt

uit de verkenning
• De inhoud van de brief is afgestemd met de AFM
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Ministerievan Financien

m

j^

ejects

t

r

Diractie Financlele MarktenTER QNDERTEKENliNG

£P7^Aan Inliehtinaer

10 2 e
de Minister

T
10 2 e

F

10 2 e taminfin nl

Datum

l^november 2014

Notitienummer

FM 2014 1734 N

Rubriek

8 1 Financiele stabiliteit

notitie Kamervraag naar instrumenten om excessieve

kredietverlening tegen te gaan

Auteur

A
10 2 eParaaf

de M^ste[
10 2 e

10 2 e Btjlage

1 Brief Excessieve

kredietverlening
~{Z

10 2 e

Aanleiding

buiten verzoek

• Wat betreft de AFM wordt aangegeven dat het beschikbare instrumentarium

zich richt op excessieve kredietverlening aan consumenten Dit laat

onverlet dat de AFM ook een rol heeft ten aanzien van zorgvuldige financiele

dienstverlening aan bedrijven en nu bijvoorbeeld kijkt naar de werkwijze van

de afdelingen bijzonder beheer bij banken
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llF M M E^H 10 2 e |@min fin n I]To 10 2 e

10 2 6From

Sent

Importance

Subject RE Voorbereiding bila met minister

MAIL RECEIVED Mon 2 23 2015 2 17 35 PM

Mon 2 23 2015 2 17 30 PM

Normal

Beste 10 2 6

Na overleg met betrokkenen kiimien we de definitieve agenda als volgt vaststellen

1 Toezicht

buiten verzoek

II vooruitblik rapportage bijzonder beheer

buiten verzoek

IV Componenten rente eenzijdige aanpassing door banken toezegging minister in AO 5 2

buiten verzoek

Hoor graag of dit aan jullie kant akkoord is zodat ik de stukken gereed kan laten maken morgen is mijn laatste dag voor een

paar dagen afwezigheid vandaar

Dank groet

10 2 6

J@minf1n nl]BJZ BBO [
Sent maandag febmari 23 2015 10 25

From 10 2 e 10 2 e

To 10 2 e

10 2 e FM MECc [ I0 2 e 1 I 10 2 6

Subject RE Voorbereiding bila met minister

Dag

10 2 6
zal de algemene coordinalie opzich nemen vooronderstaande punten 10 2 epn ik zullen morgen contact hebben over onderdeel B en wathierbij

handig is

Groeten

10 2 6

10 2 6Van

Verzonden vrijdag 20 februari 2015 14 28

Aan

10 2 e @afm nl1

I0 2 e

cc{ ] FM ME10 2 6 10 2 6

Onderwerp RE Voorbereiding bila met minister

Beste

Ik hoop dat als je dit maandag a s leest je een heel fijne vakantie hebt gehad

Met e heb ik de volgende concept agenda besproken

1002465 00012



A Toezicht

buiten verzoek1

2 buitsn verzoek

3 voomitblik rapportage bijzonder beheer

4

buiten verzoek

5

B Orgaiiisarie

buiten verzoek

C wvttk

• Componenten rente eenzijdige aanpassing door banken toezegging minister in AO 5 2

buiten verzoek

Voor het overleg staat een uitr De agenda lijkt me al redelijk vol Ik begrijp var io 2 e dat

niveau metl io 2 e I spreekt over een aantal zaken die de organisatie betreffen

itenverzoffljf

later die dag ook op ambtelijk10 2 e

buiten verzoek

vraag me derhalve af ofhet wel handig is de organisatie onderwerpen ook met de mimster te bespreken

Zullen we maandag a s even bellen

Ik zou de voorbereiding graag uiterlijk dinsdag afronden ivm mijn vakantie vanafwo 25 feb a s

Hartelijke groet

10 2 e

10 2 e

senior strategie en beleidsadviseur afd strategic beleid en mtemationale zaken

10 2 6 1fa afin nl10 2 e020 797 2017

From 10 2 e

Sent dinsdag februari 10 2015 14 45

BJZ BBO
’10 2 eTo

10 2 6Cc [

Subject Voorbereiding bila met minister

10 2 eDag

Gisteren spraken wij elkaar over de voorbereiding van de bila’s var 10 2 e met de Minister eerste staat gepland op 2 maart

We hebben afgesproken om in de week voorafgaand op 24 februari contact met elkaar te hebben hierover

I0 2 eNu is het binnen de AFM zo dat afdeling SBI dergelijke overleggen voorbereid meer vanuit het

toezichtperspectief terrein en ik meer vanuit het govemanceperspectief terreir io 2 e vaak

van onderwerpen te hebben en wil deze graag al in een vroeg stadium met je bespreken dit ook in verband met

voorbereidingstijd die nodig is Ik heb aangegeven dat jij volgende week met vakantie bent en dit dan deze week moet zijn Zij
is nu noe ziek maar hoopt er woensdag of donderdag weer te zijn Dan zal ze contact met je opnemen
1002465

gaf aan al een lijst10 2 e

00012



De overige onderwerpen kunnen we de 24® bespreken

10 2 e

Groetjes

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de

afzender hierover te informeren en het bericht te vemietigen
Gebruik van informatie door onbevoegden openbaarmaking of

vermenigviildiging is verboden en kan leiden tot

aansprakelijkheid De afzender is niet aansprakelijk wanneer
informatie in deze e mail niet correct onvolledig of niet tijdig
overkomt

The information contained in this email message is confidential

and exclusively intended for the addressee If you have received

this message without being the addressee you are requested to

inform the sender immediately and to destroy the message Use

of the information by unauthorised persons or disclosure or

reproduction of such information is prohibited and may lead to

liability The sender will not be held liable if information in this

email is transmitted incorrectly or incompletely or if it is not

transmitted on time

De informatie verzonden met dit e mailbericht is vertrouwelijk en

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Indien u als niet

geadresseerde dit bericht ontvangt wordt u verzocht direct de

afzender hierover te informeren en het bericht te vemietigen
Gebruik van informatie door onbevoegden openbaarmaking of

vermenigvuldiging is verboden en kan leiden tot

aansprakelijkheid De afzender is niet aansprakelijk wanneer

informatie in deze e mail niet correct onvolledig of niet tijdig
overkomt

The information contained in this email message is confidential

and exclusively intended for the addressee If you have received

this message without being the addressee you are requested to

inform the sender immediately and to destroy the message Use

of the information by unauthorised persons or disclosure or

reproduction of such information is prohibited and may lead to

liability The sender will not be held liable if information in this

email is transmitted incorrectly or incompletely or if it is not

transmitted on time
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j[FM ME10 2 e

] FM
maandag 2 maart 2015 11 05

10 2 eVan

Verzonden

Aan

10 2 e

CC

Verslag gesprek minister met[ 10 2 eOnderwerp

Ha

Dank voor jullie dossierbijdragen zie hieronder het verslag van het gesprek deze ochtend Algemene impressie
een nuttig gesprek minister bijgesproken op enkeie belangrijke dossiers goede sfeer Aigemeen thema dat is

aangestipt groeiende weerstand van sector tegen optreden AFM aidusfTal^ op terreinen waar AFM formeel geen

bevnendheden heeft Tzakehike kredietverieninnl buiten verzoek

Buiten verzoek

Verslag gesprek minister met [ ] d d 2 maart 201510 2 e

Buiten verzoek

Biizonder beheer

|l0 2 e|qeeft aan dat AFM eind deze maand met pubiicatie komt over verkennend onderzoek zakeiijke
kredieten geen sprake van grove schendingen en of misstanden AFM zal geen diepgaander onderzoek

doen

TK organiseert een rondetafelgesprek over bijzonder Ibeeid Dit kan ertoe ieiden dat dit rondetafelgesprek
beeiden oproept van schrijnende gevalien terwiji AFM stelt dat er niets aan de hand is Uitgewisseid hoe

hiermee om te gaan AFM zal in communicatie ook aangeven juist naar dergeiijke schrijnende gevalien te

hebben gekeken om zo waarschijnlijke vragen voor te zijn Ook contact hebben met TK wie worden

uitgenodigd ME

Buiten verzoek

Renteopslagen door banker

Minister geeft aan toezegging aan TK te hebben gedaan met zekere rol voor AFM Kamerlid Nijboer
vermoedt wiiiekeur bij aanpassen renteopslagen door banker Minister heeft toegezegd met AFM in

gesprek te gaan

I0 2 e|geeft aan dat AFM geen apart onderzoek zal doen Op basis van lopend onderzoek naar bijzonder
beheer en rentederivaten zal AFM aangeven of AFM signaler heeft van wiiiekeur bij toepassen

renteopsiagen door banker

Verzoek minister Nijboer informeren over deze follow up 10 2 e

1
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Organisatie AFM apart verslag

Overige zaken niet besproken

10 2 e

10 2 e

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag 11 I0 2 e

5 minfin nl |10 2 S 10 2 e

F 10 2 6

IV

©minfin nl

http www minfin nl

2
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Ministerie van Financien

VERTROUWELUK

TER ADVISERINC VQOR BILATERAAL CESPREK OP 2 MAART 09 00 10 00

Aan

Directie FInaneiOle Markton

Tnlii hfinna

10 2 ede Minister

I 10 2 e
F

10 2 e ^minfin nl

Datum

26 februari 2015

Notitienummer

FM 2015 284

Rubriek

23 2 9 Bilateraie perlodieke

overleggen

Auteur

notitie Voorbereiding gesprek met 10 2 e

Paraaf

dfWipister

10 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 e van

afdeling Marktgedrag en

Effectenverkeer

Kople aan

Vil0 2 e
¥

Aanleidtng
Het gesprek met

2 maart van 09 bu tot iu uu uur op net Ministerie van Financien Vanuit

Financien zult u worden vergezeld dQorltr ^i io 2 e i H

10 2 e

10 2 e AFM dat zal plaatsvinden op maandag
BiJIagen 2

Agenda
1 Toezicht

buiten verzoeka

b vooruitbiik rapportage bijzonder beheer

c vooruitbiik rapportage rentederivaten

d Componenten rente eenzijdige aanpassing door banken

toezegging minister in AO 5 2

2 Organisatie AFM

3 Wvttk
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buiten verzoek

buiten verzoek

lb lc Vooruitblik rapportages bijzonder beheer rentedenvaten

• De AFM zal in maart zowel haar rapportage over de stand van zaken van de

herbeoordeling van rentederivaten bij het MKB als de uitkomsten van de

verkenning naar bijzonder bebeer door banken afronden en pubiiceren Voor

beide rapporten heeft u toegezegd deze te zuilen delen met de Tweede

Kamer De Kamer heeft anticiperend op de rapporten van de AFM reeds

aangekondigd om over het onderwerp rentederivaten MKB een AO te houden

en voor bijzonder beheer een rondetafeigesprek te organiseren
• U kunt in eerste instantie de update over beide tralecten aanhoren

• Eventueel kunt u vraaen hoe de AFM haar roi en de medewerking van banken

ervaart op dit toezichtgebied aangezien de AFM geen formele

handhavingsbevoegdheden heeft op het gebied van zakeiijke
kredietveriening
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• Ook kunt u vraaen hoe de AFM omgaat met druk vanult de politiek en

maatschappij om bepaalde zaken te onderzoeken die niet direct binnen haar

toezichtdomein vallen een recent voorbeeld hiervan is het onderwerp
renteopslagen geagendeerd voor dit overleg als punt Id

BHzonder beheer

• Mede naar aanleiding van het rapport Tomlinson dat omvangrijke
misstanden in het bijzonder beheer van banken in het Verenigd Koninkrijk
constateerde staat de handelswijze van Nederlandse banken bij bijzonder
beheer van zakelijke kredieten in toenemende mate in de belangstelling van

de poiitiek en media Door de situatie in het Verenigd Koninkrijk maar ook

door klachten van Nederlandse MKB ondernemingen is de vraag gerezen of

de werkwijze van Nederlandse banken bij bijzonder beheer de toets der

kritiek kan doorstaan

• In reactie op deze signalen is de AFM medio 2014 een verkennend onderzoek

gestart om inzicht te krijgen in de algemene werkwijze van banken bij

bijzonder beheer van zakelijke kredieten en wijze waarop het kiantbelang
centraai wordt gesteld Dit verkennend onderzoek moet uitwijzen in hoeverre

diepgaander onderzoek nodig is naar onderliggende oorzaken en eventueel of

verderstrekkende maatregelen aan de orde zijn

buiten verzoek
buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Id Componenten rente eenzijdige gsnpassing door banken

• U kunt van oedachten wisseien met de AFM over de invuiiing van uw

toezegging in het AO kredietveriening van 5 februari jl om met de AFM in

overleg te gaan om te kijken of zij het beeld dat er sprake is van willekeur bij
het toepassen van renteopslagen door banken herkennen

• Omdat de AFM ai naar renteopslagen heeft gekeken in haar verkenning naar

bijzonder beheer en daar geen willekeur heeft waargenomen ziet de AFM

mogelijk geen noodzaak om dit breder te onderzoeken

id

buiten verzoek
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1@afrn nnTo 10 2 6 I@afrn nl110 2 8 10 2 6

J@minfin nl] 10 2 6Cc 10 2 6 @minfin nlj 10 2 6

10 2 8 @minfin nl]
From

Sent Thur 3 19 2015 1 47 47 PM

Importance

Subject Commentaar FIN rapportage AFM bijzonder beheer

MAIL RECEIVED Thur 3 19 2015 1 47 49 PM

10 2 6

Normal

R88ds openbaar

Beste I 10 2 6 10 2 e

Veel dank voor de rapportage Onze compllmenten voor het gedegen en duldelljke rapport In de bijiage vind je onze opmerkingen en

suggestles Voor het overzicht heb Ik hleronder onze belangrijkste punten in de mail opgenomen

We zien dat er in de rapportage niet wordt vermeld dat de AFM geen venyolgonderzoek zal doen dan wel dit niet noodzakelijk
acht Onze suggestie zou zijn om dit wel expliciet te vemnelden

1

We missen in de rapportage informatie of een opmerking over de toegang van de klant tot het volledige kredietdossier In

navolging op de toezegging van de minister tijdens de Algemene Financiele Beschouwingen van oktober vorig jaar en de motie van

Van Hijum CDA over toegang tot het volledige kredietdossier hebben jullie aangegeven dat jullie dit onderwerp mee zouden nemen

in de verkenning Wellicht is het mogelijk om dit onderwerp explicieter terug te laten komen in de rapportage

2

3 Taxatie van onderpand is ons inziens een belangrijk en impactvol onderdeel van het bijzonder beheer traject Hoewel hier in de

rapportage wel aan wordt geraakt er wordt aangegeven dat er gewerkt wordt aan de verbetering van kwaliteit en betrouwbaarheid

van taxateui^s lijkt het ons wenselijk om hier in de rapportage meer over te zeggen Zo zou in paragraaf 5 2 het toetsingskader
voor duidelijke en transparante communicatie ons inziens ook expliciet genoemd kunnen worden dat banken het taxatiebeleid goed
moeten toelichten maar ook dat het taxatiebeleid objectiveerbaar moet zijn

4 Ons valt op dat de omschrijving van het doel van de verkenning niet eenduidig wordt omschreven in de rapportage Zo staat het

doel op pp 6 en 19 anders beschreven dan op p 3 Het lijkt ons goed om de formuleringen zoveel mogelijk gelijk te trekken aan

formulering op p 3

5 In onze optiek is plaatsing van de disclaimer dat de AFM geen formele bevoegdheden heeft op het terrein van zakelijke
kredietverlening onder follow up niet de meest logische plek Wij begrijpen dat jullie dit expliciet willen maker in de rapportage
maar zouden voorstellen om dit in het laatste hoofdstuk over de onderzoekverantwoording te vermelden

Mocht ons commentaar nog tot vragen leiden laat het dan vooral weten

Groet

10 2 6

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Directie Financiele Markten
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Ministerievan Finanden

TER BESLISSING TER ONPERTEKENING GRAAG UITERLIJK 2G 3 RETOUR Directte FInanclele Markten
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24 maart 2015
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FM 2015 455 N
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notitie Aanbieding rapportage AFM verkenning bijzonder beheer

Auteur
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Stas 10 2 e I

Bijiagen
BR FM 2015 456 M

Rapport AFM verkenning

bijzonder beheer

Via Via Viaa

10 2 e 10 2 e10 2 e

10 2 6^ 10 2 e

Medeparaaf
Communicatie

10 2 e

Aanleiding

De AFM publiceert a s donderdag 26 maart haar rapportage over het

verkennend onderzoek naar bijzonder beheer van MKB kredieten door banken

WiJ zullen op dezelfde dag de rapportage ook aan de Kamer aanbieden

Gevraagde besMssing
Indien u instemt met de a

verzocht de bijgevoegde iSrief t^ndertekenen
ngsbrief aan de Tweede Kamer wordt u

Kernpunten
• De bijgevoegde rapportage van de AFM heeft nog een openstaand punt

nameiijk het noemen van de namen van de vier banken waar het verkennend

onderzoek heeft piaatsgevonden ABN Amro Rabobank ING Bank en

Deutsche Bank De AFM wil hier openheid over bieden en is nog met de

banken in gesprek om dit te bewerksteiligen
• In de aanbiedingsbrief worden feiteiijk de hoofdpunten van de rapportage

weergegeven De AFM heeft in het verkennend onderzoek geen aanwijzingen
gevonden voor een patroon van benadeling van klanten door banken of het

bestaan van een verdienmodei gebaseerd op maatregeien die worden

opgeiegd aan klanten in bijzonder beheer Er zijn ook geen aanwijzingen

gevonden dat banken te snei overgaan tot het overdragen van een krediet

aan bijzonder beheer het opzeggen van de kredietrelatle of dat zij met

ft
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maatregelen op faiMissementen aansturen In de onderzochte dossiers heeft

de AFM ook geen onredelijke maatregelen aangetroffen zoals

disproportionele risico opslagen
• We concludeert de AFM dat de verwachtingen die klant en bank hebben van

een bijzonder beheertraject vaak uiteen open en dat de communicatie van

banken in het bijzonder beheertraject tekort schiet Banken informeren

klanten onvoldoende over wat ze te wachten staat in bijzonder beheer en

leggen onvoldoende uit hoe ze rekening houden met het belang van de klant

bij het nemen van maatregelen
• Naar aanleiding van het verkennend onderzoek heeft de AFM verbeterpunten

voor banken geformuieerd om met name de communicatie richting klanten in

bijzonder beheer te verbeteren Zo heeft de AFM vastgesteld dat banken een

mogelijke overdracht aan bijzonder beheer eerder kunnen en moeten

aankondigen en dat zij de reden voor de overdracht beter moeten

onderbouwen aan de klant Ook constateert de AFM dat banken meer inzicht

moeten geven in de afwegingen die zij maken en moeten banken laten zien

dat zij bij het opleggen van maatregelen rekening houden met de financiele

situatie van de klant

• Vorig jaar is aan de Kamer motie van Flijum bij AFB toegezegd dat de AFM

in haar verkenning de toegang van de klant tot het kredietdossler zou

meenemen De AFM heeft vastgesteld dat klanten over het algemeen geen

inzage hebben in hun kredietdossler bij de bank Wat de AFM betreft is dit

verdedigbaar^olana de klant over alle voor hem relevante informatie uit dat

dossier beschikt Dit betekent dat de bank richting klant goed uitlegt en

vastlegt welke stappen zij neemt wat daarbij de overwegingen zijn en welke

gevolgen dit heeft voor de klant en zijn kredietovereenkomst

• De betrokken banken hebben aangegeven met de door de AFM

geformuleerde verbeterpunten aan de slag te gaan In vervoig op het

verkennend onderzoek zal de AFM de follow up door banken volgen om te

zien welke verbeteringen worden doorgevoerd en of die in de praktijk
voldoende opieveren Voor MKB ondernemingen blijft de mogelijkheid open

om signalen te richten tot de AFM via MKB@afm nl

• De vaste commissie voor FInancien heeft voor 16 april een rondetafelgesprek

Ingepland over bijzonder beheer Hiervoor zijn de NVB de AFM Rabobank

koepelorganisaties voor het MKB een tweetal wetenschappers een journalist
en een advocaat uitgenodigd

• De aanbiedingsbrief i afgestemd met de AFM
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] FMVan 10 2 e

donderdag 26 maart 2015 7 27Verzonden

FM FS FM FSAan

FM ME

10 2 S 10 2 e 10 2 e

FMCC 10 2 e

Re verslag Bestuurlijk overleg Minister Dijsselbloem Bestuur NVBOndemerp

buiten verzoek

FM FS

Verzonden Wednesday March 25 2015 0S 40 PM

Van 10 2 e

10 2 e FMAan

Onderwerp FW verslag Bestuurlijk overleg Minister Dijsselbloem Bestuur NVB

Hoif^

Zie hieronder een verslag van het bestuursoverleg dat de minister vanochtend had met de NVB waar ik samen met

bij aanwezig was

10 2 e en

10 2 e

Mocht er iets onduidelijk zijn hoor ik het graag

Gr 10 2 e

Aanwezig 10 2 e

buitan verzoek
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buiten verzoek

•□□□□□□□□ Biizonder beheer Conclusie van het AFM rapport is dat er over het algemeen serieus en goed werk gedaan w ordt maar

dat met name de communicatie begeleiding van de klant naar bijzonder beheer beter kan |l0 2 g|deelt de aanbevelingen van het

rapport De minister vraagt naar appreciatie van MKB Nederland waarop NVB aangeeft dat ze het in ieder geval niet van tafel zullen

vegen Banken worden in het AFM rapport niet bij naam en toenaam genoemd omdateen bank

niet te willen Minister benadrukt dat het echt belangrijk is dat banken openheid van zaken geven en transparent zijn anders zal

vertrouwen in sector niet terugkeren

heeft aangegeven dit10 2 g

buiten verzoek
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Effectiviteit AFM

bestuur AFM Directie FM FIN

7april 2015
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I Zakelijke markt i

Het terrein ‘legal but harmfur is bij klein zakelijk nog minder helder afgebakend
dan bij Retail

de behoefte aan gedragstoezicht verschiittussen stakeholders

• bescherming MKB er zonder impact op kosten toegankelijkheid krediet TK MKB NL

• objectief duiden van mogelijke problemen in financiele markten dienstverlening FD

• onafhankelijk toezicht op intern toezicht financiele ondernemingen TK Media

het mandaat van de AFM voorziet niet eenduidig in dezelfde bescherming van alle

zakelijke klanten

Wettelijk mandaat 1 25 vs Maatschappelijk mandaat vs Missie AFM

de bevoegdheden van de AFM verschillen per type dienstverlening

Inlichting en interventiemogelijkheden wel voor beleggings en

verzekeringsdienstverlening niet voor spaar en kredietdienstverlening

IPQgina 16
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^FMI Zakelijke markt ii

maar lijkt tot dusver geen belemmering om op dossier niveau gewenste tussen resultaten te

bereiken

Bij het dossier Bijzonder Beheer

• is er een maatschappelijke behoefte aan onafhankelijk gedragstoezicht
• heeft de AFM geen inlichting of interventiemogelijkheden
• is er wel medewerking van banken verkregen eerst schoorvoetend later ruimhartig ook

voor onderzoeken ter plaatse

buiten verzoek

Een holder mandaat en functioneel uitlegbare bevoegdheden
vergroten de gepercipieerde effectiviteit van de AFM maar zijn

niet altijd een vereiste voor daadwerkelijke effectiviteit

IP^gina 17
1001927 00018



Ministerievan Financien

TER BESUSSIN6 TERTEKENING

Directie Financiele Markten

Aan Inlichtingen

10 2 ede Minister

T 10 2 e

F

^minfin nl10 2 e

di
Datum

13 april 2015

NoUtienummer

FM 2015 540

Rubrtek

7 8 5 Overfge producten

Auteur

r
notitie Bijzonder beheer beantwoording vragen Bashir

10 2 e

lEten

I0 2 e^ £JV

het hoofd afdelittg Marktgedrag
en Effectenverkeer

Kople aan

de directeur Communicatle

Paraai

de Mit

van

10 2 e

BIjIagen
Karnerbriaf ter beantwoording

Vragen Bashir

Eerdere beantwoording E2

Artlkel Schuttevaer

10 2 e

Aanleiding

Bijgaand treft u de beantwoording van Kamervragen van het lid Bashir SP

inzake het door Rabobank Inkopen van bezittingen van ondernemlngen die In

bijzonder beheer afgewikkeld worden

Gevraagde actie

Als u het eens bent met de beantwoording kunt u de brief ondertekenen

Kempunten
• Bashir stelt nogmaais vragen over de wijze waarop Rabobank opereeit in

bijzonder beheer en dan in het bijzonder bij veilingen van schepen en

onroerend goed in bijiage de eerdere beantwoording door de minster van

EZ en het artikel waarop de vragen zijn gebaseerd De Rabobank

combineert twee rollen zij wikkelt in bijzonder beheer bedrijven af en

tegelijkertijd treedt zij als opkoper van vastgoed schepen op Dit leidttot de

zorg dat ten koste van de betreffende ondernemers goedkoop aan activa kan

worden gekomen en de bank bij doorverkoop daarvan winst maakt

• Navraag bij Rabobank leert dat het inkopen van deze activa piaatsvindt om

een bodemprijs te garanderen bij veiiingen van vastgoed of schepen Dit

vermindert de restschuid van de klant Voorafgaand aan de veiling zijn deze

activa ook onverkocht gebieven Rabobank geeft aan dat de activfteiten van

het dochterbedrijf die dit doet verlieslatend zijn
• Op 26 maart jl heeft de AFM haar verkenning van bijzonder beheer bij

banken gepubliceerd Daarult kwam het beeld naar voren dat er wel

verbeterpunten zijn voor banken {vooral in de communicatie met klanten

maar dat er geen structureie problemen zijn vastgesteld Deze verkenning

gaf geen aanleiding tot vervolgonderzoek door de toezichthouder

Papina 1 van 2

885266 00019



i

ii

• De vragen zijn gesteld aan aan de ministers van Infrastructuur en

Milieu van Economische Zaken en voor Wonen en RIjksdienst en de

staatssecretaris van Finanden Omdat de vragen op uw terrefn liggen
beantwoordt u de vragen in plaats van de Stas In afstemming met andere

ministeries is afgesproken dat u deze antwoorden mede namens EZ doet

• De beantwoording Is nu bijna een week te laat {deadline was 8 april doordat

de afetemming met EZ meer tijd nam dan voorzien maar wel op tijd voor de

rondetafel over bijzonder beheer {gepland voor donderdag 16 april

Pagitsa 2 van 2
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Verslag van Rondetafel Bijzonder Beheer van 16 april 2015

Deelnemers

Omtzigt CDA De Vries WD Nijboer PvdA Koolmees WD Van Dijck PW en Merkies SP

Blok 1 10 00 10 50 uur

Rien Nagel Rabobank Nederland

Chris Buijink Nederlandse Vereniging van Banken NVB

Harman Korte Autoriteit Financieie Markten AFM

Blok 2 11 00 11 55 uur

Hans Biesheuvel ONL voor Ondernemens

Leendert Jan Visser MKB Nederland

Nico van Ruiten LTO Glaskracht

Michiel Werkman voormalig werknemer bijzonder beheer

Blok 3 12 05 13 00 uur

Folkert Fennema behartigt belangen van ondernemens in BB

Willem Jan van Andel advocaaVcurator

Jan Adriaanse Universiteit Leiden

Ronde 1

Rabobank fRien Naaeij

Rabobank erkent dat er werk aan de winkei is zoais het AFM rapport duidelijk heeft gemaakt
Communicatie moet zeker beter Daarnaast wordt de klachtenprocedure aangepast specifiek loket

voor bijzonder beheer BB

Hij schetstookde belangentegensteliing veiligstelien van zekerheden en beperken risico s van de

bank tegenover het blijven steunen van en verlenen van kredieten aan de ondernemer waarde

bank mee zit en geeft aan dat ze eerder te lang dan te kort achter klanten in moeilijkheden biijven
staan Rabobank heeft 10 jaar geleden zeker aangezet tot lenen Dat hebben zij niet goed gedaan
maar dat deed iedereen Niemand kon de crisis voorzien Daarnaast staan er altijd twee

handtekeningen onderde kredietovereenkomst Als de kosten van BB niet kunnen worden

doorberekend aan de ondernemer zou dit betekenen dat deze kosten worden omgeslagen over

andere alie klanten

NVB fChris BuiiinkJ

NVB geeft aan dat het AFM rapport een belangrijk signaal geeft dat banken beter over BB moeten

communiceren Banken moeten meer investeren in personeei van BB en de vastlegging in de

dossiers moet beter

AFM Harman Kortej

Boodschap AFM geen patroon van onredeiijk handeien maar wei werk aan de winkei voor banken

Cruciaal is dat banken zorgvuldig omgaan met de klant in BB Dat kan beter door risico s tijdig te

signaleren kianten niette verrassen met een overgang naar BB en goed uitte leggen wat BB doet

Banken hebben meestai wel een goede onderbouwing van wat ze doen maar delen dat niet altijd
effectief met de kiant Korte benadrukt dat het niet gaat om een communicatietrucje maar om

integrale klant benadering die zorgvuidiger moet De verbeterpunten uit het rapport van de AFM

zijn essentieel en de AFM zai BB biijven monitoren om te bezien of de wijzigingen worden

doorgevoerd Korte geeft aan dat als er al sprake is van een bias in de onderzochte dossiers die

richting potentiele probleemgevallen gaat omdat er reiatief veel dossiers zijn onderzocht waarover

signalen lees klachten binnen waren gekomen De AFM heeft genoeg gezien om tot de condusie
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te komen dat er geen misstanden zijn niet structureel De dossiers waren hier volledig genoeg

voor Dossiers waren alleen in sommige gevallen op het punt van communicatie tussen de bank en

de klant onvolledig AFM heeft aangegeven dat dit beter moet Ten aanzien van het in rekening

brengen van kosten voor BB bij de ondememer stelt de AFM dat er mogelijk twee soorten

contracten komen Een waarbij de kosten van BB al zijn versleuteld in het krediet krediet wordt

duurder en een waarbij de kosten pas worden betaald als de klant in BB komt zoals nu het

geval

Punten opqebracht door Kamerleden

Er zijn wel degelijk gevallen waar de bank de plank mis lijkt te slaan wat valt er dan te

doen Er lijkt soms sprake te zijn van willekeur een blackbox CDA WD D66

Mogelijkheid tot second opinion CDA

Taxatie PW

Kosten voor BB in rekening brengen bij klant PvdA Moet daar geen verbod op komen

PW

Machtonbalans ten faveure van bank PvdA

Floe wordt concreet zichtbaar dat banker anders omgaan met MKB WD

Ronde 2

Flans Biesheuvel OML

Banker en MKB waren vroeger elkaars vriend maar spreken elkaars taal niet meer Er moeten

eerlijke en objectieve regels komen voor het voortraject en banker moeten in het regulier beheer

meer investeren in kennis van de klant Er zou jaarlijks contact moeten zijn tussen bank en

ondememer Maar wees terughoudend met regelgeving en toezicht Ermoet meer concurrentie en

meer alternatieven komen en de mogelijkheid tot inzage in het eigen dossier bij BB

Visser MKB NL

MKB NL ontvangt twee soorten reacties over BB 1 Eindelijk zit er in BB een bankier tegenover me

die me wil helper 2 BB is volledig gericht op het uit de boeken krijgen van de ondememer Beide

signaler zijn verontrustend omdat het eerste aangeeft dat er dus in het reguliere beheer

onvoldoende aandacht en kennis is voor de klant ondememer en het tweede signaal erop wijst dat

BB niet behuipzaam maar schadelijk zou zijn Wees terughoudend met regelgeving en toezicht

Banker zijn nu al risicomijdend in hun ogen te risicomijdend en ditzal met meer regels alleen

maar toenemen Oproep aan de politiek om te komen met steunmaatregelen voor het

MKB bestaande te continueren En biedt meer ruimte voor altematieve vormen van financiering
buiten barken

Nico van Ruiten van LTO Glaskracht

LTO Glaskracht beschrijft ook de vervreemding tussen bank en klant zelfs bij grote ondernemers

zoals in de glastuinbouw meestal kredieten boven EUR Imln Als eenmaal een besluit door de

bank is genomen dan valt daar niets meer tegen in te brengen en sta je als ondememer

machteloos ook als je escaleert De bank heeft enorme ruimte om eenzijdig maatregelen te nemen

en de ondememer kan daar niets tegenover stellen Flet zou goed zijn de criteria voor toegang tot

BB te objectiveren en ook bij kostenverhogingen transparent te zijn over waarom datgebeurt
Meer regels is niet de opiossing AFM moet toezien op de verbetering Een soort loket voor

schrijnende gevallen Flet meebieden in veilingen door banker zoals Bodemgoed van Rabobank is

heel goed Dit legt een bodem in de veiling Anders krijgt de ondememer helemaal niks

Michiel Werkman Oud medewerker BB en schrijft over dit onderwerp bij FTM

Werkman beschrijft een structurele verandering bij barken van relationship banking naar

transaction banking met een eenzijdige kostenfocus Daardoor is in het reguliere beheer de

klantenkennis en het contact verdwenen en zelfs in bijzonder beheer schiet de kennis en ervaring
vaak tekort Schaalvergroting heeft er toe geleid dat een accountmanager in regulier beheer zoveel
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accounts heeft dat hetook niet mogelijk is om iedereen te kennen en er wordt veel aan

geautomatiseerde systemen overgelaten Daardoor worden problemen te laat gesignaleerd en

worden klanten te laat in bijzonder beheer geplaatst als er niets meer aan te doen is Of dat een

bank een hele sector uit de boeken wil hebben zonder daarbij de goede van de kwade te

onderscheiden Werkman roeptop tot beter personeel bij BB een proactieve bonding van de bank

en inzicht in bet dossier bij BB

CDA vraagt organisaties waaronn er geen afspraken met de banken zijn gemaakt en waarom de

politiek dit moet opiossen Hierop komt vooral de reactie dat banken daar weinig toe geneigd zijn

Banken berkennen de signalen van de belangenorganisaties niet of onvoldoende zijn incidenten en

niks structureels Politieke aandacbt verbetert de bereidbeid aan de kant van de banken zicbtbaar

om bierover te spreken met de belangenorganisaties

Punten opgebracbt door Kamerleden

Inzicbt klantdossier

Kifid loket om onrecbtvaardige situaties te kunnen escaleren buiten de bank

Regelgeving scbrijft voor dat een onderneming tot twee jaar na berstel nog als verboogd
risico wordt bescbouwd en dus bogere kapitaalseisen en duurder voor de bank

Objectiveren van de early warning signalen zodat klanten weten wanneer BB in beeldl komt

Banken moeten ook voor kleinere kredieten meer aandacbt bebben en als ze dat niet

kunnen betalen te laag rendement nl 2 wordt genoemd op 5 ton krediet moeten

altematieven een kans krijgen

Kredietbypotbeken zouden moeten worden verboden zodat als een klant aflost ook de

verpanding van zijn bypotbeek wordt verminderd

Ronde 3

Fennema bebartigt belangen van ondememers in BB

Fennema benadrukt de macbtonbalans dat de bank alles mag en de klant geen mogelijkbeden
beeft Voorbeelden geld incasseren van rekeningen zonder nota renteverbogingen geblokkeerde

rekeningen verplicbte taxaties accountantsrapporten Juridiscb klopt bet wel want binnen de

algemene voorwaarden mag zo n beetje alles maar maatscbappelijk is bet niet acceptabel Ziet

wel een gedragsverandering bij banken door de publiciteit Als maatregelen stelt bij dat Kifid open

moet voor kleinzakelijk en de algemene voorwaarden moeten worden opengebroken en geupdate

Van Andel Curator Advocaat

Van Andel signaleert dat

1 er een spanning is tussen bet belang van de bank en dat van de klant Vooral als een bank

een gedekte positie beeft genoeg zekerbeden is de bank je grootste vijand
2 de algemene voorwaarden onderde loep zouden moeten worden genomen zijn te ruim

3 banken zoveel zekerbeden kunnen vestigen dat bet belang van andere crediteuren bij een

faillissement wordt gescbaad
4 faillissement bij MKB niet de scbuld van de bank is maar dat van de ondernemer

Uit de pleidooien van Van Andel en Fennema voIgt de conclusie dat zowel in bet Burgerlijk Wetboek

als in de Wftde bescberming van consumenten zou moeten worden uitgebreid naar kleinzakelijk
En dat de algemene voorwaarden als gevolg daarvan zouden moeten worden berzien Qua

faillissementsrecbt zou ook de sterke positie van banken onderzocbt moeten worden In bet

Verenigd Koninkrijk is in een follow up van Tomlinson door RBS en BBAeen statement of

principles ricbting MKB afgegeven working together

Adriaanse boogleraar UL Turn Around Management
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Adriaanse benadrukt dat ondernemers vooral in problemen komen door slecht management en niet

door BB Ondernemers moeten veranderen en innoveren wanneerzij in BB zitten Dit is ook

mogelijk en uit onderzoek blijkt dat banken bereid zijn ondernemers hierbij bij te staan onder

andere met krediet Veel ondernemers kunnen niet innoveren en zitten in een slechte sector Zij

zijn niet te redden

Punten opqebracht door Kamerleden

Algemene voorwaarden

Machtsverhouding tussen bank en klant

Te weinig altematieven voorde ondememer concurrentie en altematieve kredietvormen

Bescherming stakeholders bij faillissement
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Uw kennismakingsgesprek op 9 april 2015 om 10 30 uur met

bestuursiid van Rabobank en verantwoordelljk voor[
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Kernpunten
• Het kennismakingsgesprek vindt plaats op initiatief van io 2 e ~|die al in

]is toegetreden tot de Raad van Bestuur Deze toenadering
past binnen de recente intensivering van de contacten met de Rabobank in

het bijzonder op politiek gevoelige dossiers zoais rentederivaten MKB en

bijzonder beheer

• Rabobank staat op deze dossiers vanwege hear marktdominantie in bepaalde
sectoren van het MKB zoais gias en tuinbouw binnenscheepvaart en

commercieel vastgoed veelvuidig in de schijnwerpers Deze sectoren

verkeren nog in economisch zwaar weer waardoor ook een hoger percentage
van de MKB ondernemingen in deze sectoren in bijzonder beheer zit

Bovendien heeft Rabobank ongeveer 8000 van de 17 600 uitstaande

rentederivatencontracten bij MKB Ondernemingen in haar portefeuiiie
Hierdoor is ook de media aandacht op de dossiers rentederivaten MKB en

bijzonder beheer relatief veel op Rabobank gericht
• Zo is Rabobank naast de NVB ook apart uitgenodigd voor het

rondetafeioesorek van de Tweede Kamer over bijzonder beheer op 16 aprii
a 5 1 l0pTQ 2 e| |zai voor Rabobank Nederland deelnemen aa^het

’

rondetafelgesprek in het eerste blok met de NVB en de AFM

10 2 e

buiten verzoek
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buiten verzoek

Biizonder beheer

• De AFM hseft op 26 maart II haar rapport haar rapportage over het

verkennend onderzoek naar bijzonder beheer van MKB kredieten door

banken gepubliceerd De AFM heeft hiervoor onderzoek gedaan bij Rabobank

ABN AMRO ING Bank en Deutsche Bank

• Uit het verkennend onderzoek komen geen aanwijzingen naar voren dat

banken MKB ondernemingen in bijzonder beheer structureei benadelen of

Paging 2 van 3

885267 00021



voor het bestaan van een verdlenmodel gebaseerd op maatregelen die

worden opgelegd aan klanten in bijzonder beheer Er zijn ook geen

aanwijzingen gevonden dat banken te snel overgaan tot het overdragen van

een krediet aan bijzonder beheer het opzeggen van de kredietrelatie of dat

zij met maatregelen op faillissementen aansturen In de onderzochte dossiers

heeft de AFM ook geen onredeiijke maatregelen aangetroffen zoals

disproportionele risico opslagen
• Wei concludeert de AFM dat de verwachtingen die klant en bank hebben van

een bijzonder beheertraject vaak uiteen lopen en dat de communicatie van

banken in het bijzonder beheertraject tekort schiet Banken informeren

klanten onvoldoende over wat ze te wachten staat in bijzonder beheer en

leggen onvoldoende uit hoe ze rekening houden met het belang van de klant

bij het nemen van maatregelen
• Naar aanieiding van het verkennend onderzoek heeft de AFM verbeterpunten

voor banken geformuleerd om met name de communicatie richting klanten in

bijzonder beheer te verbeteren Zo heeft de AFM vastgesteld dat banken een

mogelijke overdracht aan bijzonder beheer eerder kunnen en moeten

aankondigen en dat zij de reden voor de overdracht beter moeten

onderbouwen aan de klant Ook constateert de AFM dat banken meer inzicht

moeten geven in de afwegingen die zij maker en moeten banken laten zien

dat zij bij het opieggen van maatregelen rekening houden met de financiele

situatie van de klant

• De betrokken banken hebben aangegeven met de door de AFM

geformuleerde verbeterpunten aan de slag te gaan In vervolg op het

verkennend onderzoek zal de AFM de follow up door banken volgen om te

zien weike verbeteringen worden doorgevoerd en of die in de praktijk
voldoende opieveren

• De Tweede Kamer heeft voor 16 april een rondetafelgesprek ingepland over

bijzonder beheer met drie blokken met genodigden In het eerste blok zal ook

iQ^2
e [voor Rabobank Nederland aanschulven samen met de^^en

4FM^In de overige blokken zullen de MKB koepels ONL MKB Nederland en

LTO een journalist van Follow the Money een advocaat en een hoogleraar
aan het woord komen

• Het genutmcggi^f ^eld van bijzonder beheer dat uit de rapportage van de

AFM naar voren komt is niet zonder kritiek ontvangen Met name

daimstichtingen en daaraan gelieerde advocaten adviseurs en journalisten
hebben het rapport naar de prullenbak verwezen en schermen met tientallen

schrljnende gevailen waarbij banken doelbewust op het faiilissement van

gezonde bednjven zouden hebben aangestuurd Enkeie van deze partijen
zullen ook deelnemen aan het rondetafelgesprek waardoor het voor banker

en de AFM lastig zal zijn om het genuanceerde beeld uit het rapport te

verdedigen zonder zich uit te spreken over individuele casussen
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Vraag

1 De leden van de WD fractie zijn er daarom een voorstander van dat banken

bijvoorbeeld via de NVB en MKB belangen organisaties zoals MKB Nederland en ONL

op korte termijn afspraken gaan maken overwatbeide partijen van elkaarmogen
verwachten rondom bijzonder beheer hoe partijen met elkaar omgaan hoe beter

gecommuniceerd wordt welke informatie wordt verstrekt over continuTteit en kwaliteit in

het contact met de klanten etc Is de minister bereid om dit te stimuleren c q te

bevorderen Zo nee waarom niet Welke goede voorbeelden zijn er in het buitenland op

dit punt

16 Kostenverhogende maatregelen zoals rente opslagen moeten redelijk en billijkzijn
en zeer duidelijk onderbouwd en uitgelegd kunnen worden volgens de leden van de

fractie van de WD Dit gebeurt helaas nog onvoldoende Hoe gaan banken dit nu beter

doen In hoeverre is er door de banken overleg met de MKB brancheorganisaties om dit

in te vullen

89 Heefl de minister vernomen in hoeverre de banken de verzoeken van AFM in zullen

willigen

103 In het rapport wordt in algemene zin aangegeven dat de banken bereid zijn om in lijn
met de aanbevelingen aanpassingen door te voeren Genoemde leden willen graag weten

in hoeverre de banken zich herkennen in de gegeven punten van kritiek en het

voornemen hebben om de specifieke aanbevelingen allemaal op te volgen Welke

concrete stappen worden daartoe door de banken genomen zo vragen deze leden

22 Uit het AFM rapport komt naar voren dat banken sommige MKB ondernemers niet

vroegtijdig informeren over de overdracht naar bijzonder beheer Bovendien is het MKB

ondernemers onvoldoende duidelijk wat ze te wachten staat bij een bijzonder

beheertraject De leden van de PvdA fractie vragen welke acties banken gaan

ondernemen om ditte verbeteren

2 Als je er eerder bij bent hoeven de maatregelen ook minder drastisch te zijn Dus

overleg en contact in een vroegtijdig stadium tussen bank en MKB’er om te voorkomen

dat een bedrijf in bijzonder beheer komt is belangrijk Wat gaan banken hieraan doen

Welke mogelijkheden hebben zij daarvoor

3 En zijn er nog beperkingen in de wet en regelgeving om dit voldoende te kunnen

doen

8 In hoeverre komt het regelmatig voor dat banken eerst extra zekerheden vragen aan

de MKB’er en daarna toch alsnog de stekker uit de financiering trekken De leden van de

WD fractie vinden dit niet acceptabel Wat vindt de minister daarvan Hoe ziet de AFM

daarop toe dat dit niet gebeurt

16 Kostenverhogende maatregelen zoals rente opslagen moeten redelijk en billijkzijn
en zeer duidelijk onderbouwd en uitgelegd kunnen worden volgens de leden van de

fractie van de WD Dit gebeurt helaas nog onvoldoende Hoe gaan banken dit nu beter

doen In hoeverre is er door de banken overleg met de MKB brancheorganisaties om dit

in te vullen

31 De leden van de SP fractie lezen in het rapport dat naar de bevindingen van de AFM

geen disproportionele risico opslagen worden gehandhaafd Deze leden zijn benieuwd of

de minister kan aangeven welke properties deze opslagen in de regel aannemen en of

deze opslagen naar zijn mening een hindernis voor bedrijven vormen om uit het bijzonder
beheer te komen
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18 De leden van de WD fractie willen van de minister weten wat de gevolgen zijn van

het eventueel verbieden van rente opslagen door de banken onder andere ook voor de

financieringskosten van het MKB

28 Tot slot vragen de leden hoe het staat met de toezegging van de minister om nader in

te gaan op de vele renteopslagen die banken toepassen op MKB kredieten veelal zonder

opgaafvan redenen De leden van de PvdA willen dat deze opslagen zonder of op heel

algemene gronden tot het verleden gaan behoren welke actie wil de minister nemen om

deze misstand weg te nemen

68 De leden van de CDA fractie vragen hoe het kan het dat sommige banken wel met

risico opslagen werken en andere banken niet Is een maatregel als risico opslag dan

wel nodig

79 Verder vragen de leden van de PW fractie naar een overzicht van de kosten

waarmee ondernemingen die onder bijzonder beheer zijn geplaatst precies te maken

hebben graag per onderdeel aangeven

80 Welke rentetarieven horen bij de verschillende klantenrisico’s die de bank loopt en

hoe hoog zijn de beheerskosten voor ondernemingen onder bijzonder beheer

34 De leden van de SP lfactie vernemen uit het rapport dat banken externe organisaties
inschakelen om een deel van de klanten in bijzonder beheer over te nemen Voorts lezen

deze leden dat deze serviceorganisaties voornamelijk schriftelijk met de klant

communiceren het proces grotendeels geautomatiseerd plaatsvindt en minder of geen

rechtstreeks contact met accountmanagers of behandelaren hebben Deze leden vragen

zich af ofde minister van mening is of deze handelswijze voldoet aan het maatwerk dat

ook volgens de AFM hoort bij het bijzonder beheer

35 Tevens vragen deze leden de minister of hij een beeld heeft van welk percentage
klanten wordt overgedragen aan een dergelijke organisatie welke criteria hiervoor zijn en

hoeveel klanten die in beheer zijn bij externe serviceorganisaties succesvol uit bijzonder
beheer komen Deze leden vragen de minister tevens om indien hij hiervan geen helder

beeld heeft hier verder onderzoek naarte verrichten

64 De leden van de CDA fractie vragen het oordeel van de minister over de AFM

constatering dat banken soms serviceorganisaties inzetten waardoor er geen of minder

contact met accountmanagers en behandelaars is Is dit wel wenselijk wanneer het gaat
om bedrijven waarbij de persoonlijke gevolgen zeer groot kunnen zijn en dat persoonlijk
contact zeer gewenst is

10 Alle banken hanteren vaste criteria voor de overdracht waarvan een aantal harde en

een aantal zachte criteria Welke criteria hanteren de banken

98 De leden van de ChristenUnie ffactie vragen om een uitgebreide toelichting op de

door banken gehanteerde criteria voor de overdracht naar bijzonder beheer Om welke

concrete criteria gaat het hierbij zo willen deze leden weten

22 Uit het AFM rapport komt naar voren dat banken sommige MKB ondernemers niet

vroegtijdig informeren over de overdracht naar bijzonder beheer Bovendien is het MKB

ondernemers onvoldoende duidelijk wat ze te wachten staat bij een bijzonder
beheertraject De leden van de PvdA fractie vragen welke acties banken gaan

ondernemen om ditte verbeteren

33 De leden van de SP lfactie lezen dat de overdracht naar bijzonder beheer als een

verrassing komt voor sommige klanten Heeft de minister een beeld van de aantallen

klanten waarbij dit gebeurt en zo niet is hij bereid hiertoe verder onderzoek te laten

verrichten

1001846 00022



60 Deze leden constateren ook dat er een verschil zittussen de herstelfase en de

afwikkelfase van bijzonder beheer Zij vragen de minister of voor de betreffende

ondernemers wel voldoende duidelijk is in welke fase men zit

11 Wat zijn de voor en nadelen van het inzage kunnen krijgen van de MKB’er in het

kredietdossier van de bank Hoe kan gegarandeerd worden dat de klant over alle voor

hem haar relevante informatie uit het dossier beschikt

75 Wat is uw reactie op klachten van ondernemers die geen volledig inzicht in hun

kredietdossier kunnen krijgen Bent u bereid om maatregelen te nemen die ervoor zorgen

dat ondernemers wel volledig inzicht in hun kredietdossier krijgen

78 De leden van de PW fractie vragen de minister in te gaan op de situatie in het VK

met betrekking tot het inzage hebben in eigen klantendossier onder bijzonder beheer In

hoeverre kan Nederland hier een voorbeeld aan nemen en is het mogelijk dit wettelijk te

verankeren

102 Kan de minister toelichten wat de oorzaken van de onvolledige klantdossiers zijn en

welke maatregelen banken gaan nemen om te zorgen dat de klantdossiers in orde zijn

36 In het rapport lezen de leden van de SP fractie dat in een eerdere verkenning uit 2013

door de AFM is geconstateerd dat kredietvoorwaarden niet altijd begrijpelijk zijn voor

MKB’ers en dat banken veel mogelijkheden hebben deze voorwaarden eenzijdig te

wijzigen Deze leden zijn benieuwd of de minister de indruk heeft dat deze voorwaarden

nu begrijpelijker zijn voor deze groep ondernemers

52 Deze leden vragen de minister of hij al verbeteringen ziet in de omschrijvingen van de

kredietvoorwaarden bij banken waarvan eerder door de AFM is geconstateerd dat deze

niet altijd begrijpelijk zijn voor MKB ers en dus voor verbetering vatbaar zijn

37 Voorts willen deze leden de minister vragen of hij een beeld heeft van de frequence
waarmee voorwaarden eenzijdig worden aangepast of dit duidelijk gemeld wordt aan de

kredietnemer en of deze aanpassingen gevolgen hebben gehad voor de plaatsing van

MKB’ers onder de afdeling bijzonder beheer

42 In het rapport lezen de leden van de SP fractie dat de voorwaarden van banken voor

MKB’ers de bank zeer veel rechten geven waardoor de bank een zeer sterke positie heeft

ten opzichte van de klant Voorts lezen zij dat het cruciaal is dat de bank zorgvuldig

omgaat met deze rechten Deze leden zijn benieuwd of de minister van mening is dat dit

op dit moment gebeurt bij klanten die onder bijzonder beheer terecht komen

56 En welke conclusie trekt de minister uit de AFM constatering p 10 dat de algemene
voorwaarden van banken de banken zelf zeer veel rechten toekent Gaat de minister hier

iets aan doen zo vragen de leden van de CDA fractie

12 Als klanten niettevreden zijn met de aanpak door de bank kan bezwaar ingediend
worden via de klachtenprocedure bij de bank Hoeveel ondernemers uit bijzonder beheer

hebben de afgelopen jaren de klachtenprocedure bij banken doorlopen
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13 Is er zicht op de uitkomsten van deze klachtenprocedure Welke uitkomsten hebben

deze klachtenprocedures In hoeverre krijgen ondernemers in zo’n procedure gelijk

14 Hoe snel kan zo’n procedure doorlopen worden in het geval van bijzonder beheer

want het kan in sommige gevallen al het einde van het bedrijf betekenen Hoe wordt door

de banken gegarandeerd dat het ingaan van een dergelijke klachtenprocedure geen

gevolgen heeft voor en in de toekomstige relatie tussen bank en ondernemer

47 Deelt de minister de mening van de leden van de CDA fractie dat veel ondernemers

schroom hebben om zich te melden met een klachtover hun bank omdatze nog steeds

een relatie met hun bank hebben En dat dit ervoor zorgt dat veel signalen van

misstanden niet bij de AFM terecht kunnen komen Hoe gaat de minister in het algemeen
om met gevallen waarin er door een machtsverschil tussen consument en bedrijf een

drempel is om tot melding van een misstand te komen

9 Circa 9 van de MKB ers met een rentederivaat zit in bijzonder beheer Is dit

percentage hoger dan het gemiddelde bij MKB’ers Wat is het gemiddelde percentage
van MKB’ers dat in bijzonder beheer zit

58 Kan de minister aangeven hoeveel bedrijven die in bijzonder beheer zitten ook

problematisch rentederivaat hebben

15 Kan de minister aangeven hoe de ontwikkeling van bijzonder beheer bij banken is

geweest in de afgelopen 10 jaar in aantallen bedrijven hoeveel in bijzonder beheer ook

procentueel hoeveel weerterug naar gewoon beheer hoeveel kredietrelatie beeindigd
hoeveel einde van het bedrijf en dit ook afzetten tegen de dan geldende economische

situatie

82 Tenslotte willen de leden van de PW fractie weten hoe de ontwikkeling van bijzonder
beheer per bank de afgelopen vijf jaar is geweest

17 De leden van de WD ffactie lezen dat een verslechtering van de kredietkwaliteit van

de klant kan leiden tot extra kosten voor de bank ook als nog geen sprake is van

betalingsachterstanden Welke extra kosten kan de bank mee te maken krijgen en wat is

daarvan de reden

25 Een ander discussiepunt is de her taxatie van het onderpand op kosten van de MKB

ondernemer De AFM stelt dat banken een goede toelichting moeten geven op het

taxatiebeleid maar de leden van de PvdA fractie ofde AFM ook heeft onderzocht of het

taxatiebeleid van banken in de geselecteerde dossiers objectiveerbaar is Zo nee

waarom niet
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40 In het rapport lezen de leden van de SP fractie dattaxaties niet altijd plaatsvinden met

door de klant aangedragen relevante informatie en dat zij het taxatierapport niet altijd te

zijn krijgen Voorts krijgen zij uit een citaat in het rapport de indruk dat verschillende

taxateurs verschillende waarden aan activa toekennen Deze leden zijn benieuwd of de

minister van mening is dat deze praktijk onderdeel is van een zuivere procedure die een

onderneming kan laten herstellen van de precaire situatie waarin die zich bevindt

38 De leden van de SP fractie lezen in het rapport van de AFM dat een van de

maatregelen van afdelingen voor bijzonder beheer bestaat uit het blokkeren van

rekeningen Kan de minister aangeven of deze maatregel volgens hem bijdraagtaan het

continueren van de onderneming of het beperken van het risico van de bank

39 Voorts zijn deze leden benieuwd in welke mate deze maatregel wordt genomen bij de

overplaatsing naar bijzonder beheer

41 De leden van de SP fractie lezen dat veel klanten niet begrijpen waarom hun relatie

met de bank is opgezegd zich vaak geintimideerd voelen en de indruk hebben dat

medewerkers van de afdeling bijzonder beheer mede door wisselingen geen verstand

hebben van hun bedrijf ofhun individuele situatie Deze leden zijn benieuwd of de

minister met hen van mening is dat een ondernemer die onder de afdeling bijzonder
beheer valt gezien zijn of haar situatie meer baat heefl bij continuTteit begrip van de bank

en adequate uitleg dan de manier waarop velen nu behandeld worden of zich behandeld

voelen

44 De leden van de SP fractie lezen in het rapport dat de interne documentatie van

banken niet standaard vermelden op welke wijze medewerkers van de afdeling bijzonder
beheer rekening dienen te houden met het belang van de klant Is de minister van mening
dat het ontbreken van dergelijke passages een zorgvuldige behandeling van klanten en

een in beginsel positieve benadering van afdelingen bijzonder beheer garandeert

50 De leden van de CDA fractie vragen de minister of hij een overzicht kan geven van de

accentverschillen van de bevindingen bij banken aangezien dit nu uit het rapport niet

duidelijk wordt terwiji het wel wordt benoemd dat er verschillen zijn

62 De leden van de CDA fractie vragen de minister of hij het wenselijk acht dat aan de

bank gelieerde BVs woningen en of panden opkopen van ondernemers in bijzonder
beheer

63 Kan de minister een lijst opieveren met slechts bedragen zonder verdere informatie

van door de bank opgekochte activa en voor welk bedrag die activa vervolgens weer is

verkocht

66 Welke genoemde branches p 15 van AFM rapport worden er door banken

onderscheiden bij het beheer van kredieten Waarom worden deze specifieke branches

apart behandeld
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Input gevraagd tbv

Banker willen graag afspraken maken met ondernemersverlegenwoordigers De NVB heefl reeds contact gehad met

MKB Nederland ONL voor Ondernemers en LTO Hen is gevraagd om mee te denken over concrete maatregelen die

helpen de door de AFM geconstateerde verwachtingskloof over het doel en werkwijze van de afdeling bijzonder beheer

te verkleinen

Uitleg en begrip over maatregelen is van grootbelang en daarom onderzoeken banken momenteel hoezij ondernemers

nog beter kunnen meenemen in bepaalde beslissingen Bijzonder beheer is maatwerk en daarom verschillen de

maatregelen en kosten waaronder rente opslagen per geval Banken geven aan datzij momenteel beleid ontwikkelen

om daar waar nodig meer uitleg te geven Met MKB brancheorganisaties vindt regelmatig overleg plaats en komen deze

zaken ook terug

Banken delen de conclusie van de AFM dat afdelingen bijzonder beheer van banken hun werk als kredietverstrekker en

risicomanager vakkundig doen maar dat de communicatie met klanten kan worden verbeterd Alle banken geven aan

voortvarend metzowel de sectorbrede als de individuele aanbevelingen van de AFM aan de slagte zijn gegaan ledere

bank doet dat op de eigen manier omdat de processen en plaats in de organisatie van bijzonder beheer per bank

verschilt

De AFM geeft echter ook aan dat bij ondernemers ook een verantwoordelijkheid ligt Van de klant mag worden verwacht

dat hii ris hank in staat stsit nastsfinri maatwsrk ts Isvsrfin Dit hstsksnt rlat rls klant zich vsrriisnt in dfi vnorwaarrlsn van

Alle banken zijn van mening dat een overdracht naar bijzonder beheer niet als een verrassing mag komen Een

ondernemer weet uiteraard zelf het best hoe zijn bedrijf er voor staat en wanneer hij problemen heeft of denkt te krijgen
om verplichtingen te voldoen Banken houden de financiele gezondheid van hun klanten goed in de gaten en vragen

daarom ondernemers om conform afspraak regelmatig actuele informatie aan te leveren De ontwikkeling van Standard

Business Reporting wordt gezien als een belangrijk stap om de informatie uitwisseling tussen ondernemer en bank te

verbeteren SBR maakt het voor de bank mogelijk om veel beter de ontwikkeling van de onderneming te volgen De

boekhouding van de onderneming wordt zichtbaar

Een aantal banken geeft aan met een zogenaamde watch list te werken waarop bedrijven staan die op basis van de bij
de bank bekende gegevens extra aandacht verdienen

De overdacht naar Bijzonder Beheer is in ieder geval een gevolg van het feit dat de financiele gezondheid van een

Een overdracht naar bijzonder beheer is het gevolg van een veranderd risicoprofiel en in bepaalde gevallen horen daar

extra zekerheden bij Als de bank extra zekerheden vraagt doetzij dat omdat zij nog continuiteitsperspectiefvoor de

klant ziet Vaak gaat de vraag naar extra zekerheden gepaard met het ter beschikking stellen van additionele financiering
om de continuiteit van de onderneming te kunnen waarborgen Door een herstructurering van de gehele financiering
wordt zo geprobeerd een faillissement te voorkomen

Ondanks alle inzet lukt het niet altijd om een bedrijf weer financieel gezond te krijgen en zal tot bedrijfsbeeindiging of

bijvoorbeeld overname van de activiteiten door een andere partij overgegaan moeten worden Een besluit om een

financiering op te zeggen en eisen met als gevolg afwikkeling en uitwinning van zekerheden wordt nooit lichtzinnig

genomen

Banken vinden het vervelend als er in de beleving van klanten onduidelijkheid bestaat over het hoe en waarom van

opslagen Heldere communicatie en uitleg hierover is dan ook belangrijk en waar nodig zullen banken dit verbeteren

Ook zeggen banken meerte communiceren metwelke kosten ondernemers rekening moeten houden zodateen

verhoging niet als verrassing komt Kostenverhogende maatregelen zijn een gevolg van het veranderde risicoprofiel van

de onderneming De AFM heeft geconstateerd dat de maatregelen waaronder rente opslagen die banken treffen in

bijzonder beheer niet disproportioneel zijn Banken geven zelf ook aan dat kosten alleen worden verhoogd als de

onderneming deze kan dragen en de continuiteit van de onderneming niet verder in gevaar brengen De schade van

discontinuiteit is voor de bank immers vele malen hoger dan het eventuele voordeel van een verhoging van de rente

opslag
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Opslagen stellen banken in staat in te spelen op risico’s die zich tijdens de looptijd van een financiering kunnen

voordoen Het verbieden van opslagen vinden banken niet werkbaar omdat hiermee de mogelijkheid word ontnomen om

rekening te houden met veranderingen in het risicoprofiel van de klant of met de ontwikkeling op de kapitaalmarkten
Hierdoor wordtje als bank bij tegenzittende omstandigheden als het ware gedwongen om meer risico’s te nemen met

het spaargeld dat banken beheren en dat kan niet de bedoeling zijn

Een verhoogd risicoprofiel van een onderneming vraagt om een hogere vergoeding en het adequaat beprijzen van

risico s is onderdeel van goed risicomanagement Banken geven aan dat als opslagen niet meer zouden mogen worden

doorgevoerd of tussentijds gewijzigd ex ante een hogere prijs voor hun kredieten moeten vragen onder andere als

gevolg van het moeten aanhouden van hogere kapitaalbuffers Daarnaast vereist regelgeving waaronder Basel III dat

banken adequate risicopremies hanteren

Bij kredietverlening kan er gebruik gemaakt worden van vaste en een variabele rentevergoeding Een variabele rente is

veelal lager dan een vaste rente omdat veranderingen die zich tijdens de looptijd voordoen bij een variabele vergoeding

nog ingeprijsd kunnen worden Binnen een rentevergoeding zijn grofweg drie elementen te onderscheiden Een

rentetarief gebaseerd op de marktrente bv euribor een specifieke risico premie opslag en een premie voor de

liquiditeitspositie van de bank Dit betekent dat een variabele rentevergoeding niet alleen kan stijgen door een verhoging
van de marktrente maar bijvoorbeeld ook doordat het risicoprofiel van de klant verandert of doordat de bank hogere
kosten moet maken voor het aantrekken van passend kapitaal

Alle banken oeven aan oebruik te maken van risico ooslaaen ook omdat reaelaevino vanuit onder andere Basel vereist

Bijzonder beheer bestaat uit een intensief begeleidingstraject met veel klantcontact waarbij het maken van extra kosten

vaak niet kan worden voorkomen Zo kan een onderneming naast een risico opslag te maken krijgen met taxatiekosten

advieskosten kosten voor extra rapportages Banken geven aan te begrijpen dat deze extra lasten juist in moeilijke

tijden lastig kunnen zijn om te dragen maar voor een goed plan van aanpak zijn ze niet altijd te vermijden De precieze
kosten worden per individueel dossier bepaald en dus is het niet mogelijk om hier een overzicht van te geven Daarnaast
it I I i c i kli tf ir» i i ^riA\rArb rAlilUA 1^1 I i rAn4i A a ia Ar» rli4 niA4 \AfAri^Ar

Banken die gebruik maken van serviceorganisaties geven aan dat overdracht aan deze organisaties meestal plaatsvindt

op basis van de omvang van de financiering Daarbij wordt altijd de afweging gemaakt of in de specifieke situatie directe

betrokkenheid van de bank gewenst is De bank blijft overigens altijd de contractpartij van de klant

Serviceorganisaties maken gebruik van standaarden waar mogelijk en maatwerk waar noodzakelijk Banken

onderzoeken momenteel in overleg met serviceorganisaties hoe de communicatie met overgedragen klanten waar nodig
kan worden verbeterd

Banken geven aan dat de afweging tot overdracht aan bijzonder beheer zorgvuldig wordt gemaakt conform vastgestelde
interne procedures en richtlijnen De precieze procedures en richtlijnen verschillen per bank en het kan daardoorzijn dat

klanten bij de ene bank eerder met bijzonder beheer in aanraking komen dan bij de andere Over het algemeen kan

gesteld worden dat bijzonder beheer wordt ingeschakeld als een onderneming in financiele problemen zit of daarin dreigt
te komen waardoor de continuiteit van een onderneming onder druk komtte staan Naast het gegeven dat de
An riAi n A A riA WAi‘Alinl 4in AAn iii4 I^aaStJa riA l i‘ArliA4 Af I Anin A Ai AfAAn ly An^ ^^4 niA4 Lf An xxaI riAA n a4 rli AiA4 4aWAn n sAA f

Het is in het belang van de ondernemer en de bank dat eventuele probelemen op tijd worden gesignaleerd en

aangepakt De overgang naar bijzonder beheer moet voor de ondernemer niet als een verrassing komen Hier ligt ook

een verantwoordelijkheid voor de ondernemer om tijdig de bank te informeren over mogelijke problemen
Accountmanagers van banken worden uiteraard geacht de mogelijkheid van overdracht naar bijzonder beheer

herhaaldelijk te communiceren met de klant en medewerkers van bijzonder beheer krijgen ook communicatie en

gedragstraining om die boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen Vrijwel alle banken als de bank die nog niet

heeft werken daarnaast aan een klantenbrochure over bijzonder beheer waarin duidelijk staat wat de ondernemer kan

verwachten Ook staat er algemene informatie op de websites van de individuele banken over de rol en werkwijze van

bijzonder of intensief beheer en wordt hier aangegeven wanneer klanten te maken kunnen krijgen met deze afdeling
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Over het algemeen kan gesteld worden dat ondernemingen waarvan de financiering is opgezegd zich in de afwikkelfase

bevinden De opzegging van een financieringsrelatie wordt altijd met de klant besproken en schriftelijk bevestigd en is

dus bij de ondernemer bekend In geval van faillissement van de klant is er altijd sprake van een afwikkeltraject Bij twijfel
kan de ondernemer altijd aan de bank naar zijn haar status vragen

Een overgang van het herstel naar het afwikkeltraject gaat bij veel banken gepaard met een wisseling van het

accountmanagent Overigens komt het voor dat medewerkers van de afdeling die verantwoordelijk is voor afwikkeling

proactief meekijkt in de herstelfase om maatregelen voor te bereiden en te treffen die de restschuld na eventuele

afwikkeling voorzowel de klant als de bank beperken

Uitgangspunt is dat klanten bij alle stappen worden betrokken en hierover geinformeerd Goede communicatie richting
klanten is essentieel Het is uiteraard belangrijk en vanzelfeprekend dat klanten toegang hebben tot alle relevante

informatie over hun krediet en ook weten waar ze aan toe zijn wanneer ze bij de afdeling bijzonder beheer terechtkomen

Indien een klant eerder verstrekte of ontvangen informatie mist kan hij zij die altijd opvragen bij de bank en zullen banken

deze informatie ook overhandigen Banken zijn terughoudend om klanten de volledige beschikking te geven over het

intern kredietdossier Het risico bestaat dan dat vertrouwelijke interne communicatie en besluitvorming en

f nnf i irr n i n \ ri lin infnrmatip v» nrH nriicnanpvpn

Het huidige recht geeft partijen op grond van art 843a Rv al de mogelijkheid om bepaalde stukken op te vragen bij hun

wederpartij als deze meent dat hij die stukken nodig heeft bijvoorbeeld voor een procedure Het is echter niet zo dat

zomaar alle documenten en dus een geheel dossier kan worden opgevraagd De wet stelt hiertoe een drietal

cumulatieve eisen en aan de wederpartij komen ook een aantal weigeringsgronden toe

Banken maken een notitie of verslag van relevante communicatie met klanten om zote kunnen waarborgen dat zij
invulling geven aan hun zorgplicht Als er afspraken gemaakt worden met klanten in gesprekken dan voIgt daarop
uiteraard bevestiging naar klanten

De uitleg over de geldende algemene bankvoorwaarden uit 2009 is in oktober 2014 gewijzigd De nieuwe toelichting is

uitgebreider dan de vorige toelichting en geeft in begrijpelijke taal op ieder artikel van de ABV een toelichting In de

toelichting staan ook voorbeelden ter verduidelijking en boven elk artikel wordt de inhoud kort samengevat Momenteel

wordt gewerkt aan nieuwe Algemene Bankvoorwaarden

De tekst en toelichting van de huidige ABV zijn opgesteld in overleg met de Consumentenbond en dit is

gebeurd in het kader van de Codrdinatiegroep Zellfeguleringsoverleg van de Sociaal Economische

Raad De tekst is ook besproken met VNO NCW en MKB Nederland en vanuit die organisaties
ziin geen bezwaren naarvoren gebracht
Deze algemene voorwaarden geven banken de mogelijkheid om extra voorwaarden te stellen aan bedrijven wanneer de

kredieten van deze bedrijven onder Bijzonder Beheer worden gesteld Vaak is dit het gevolg van het feit dat de klant

verplichtingen niet nakomt of dat de situatie bij de klant significant anders is dan op het moment waarop de kredietrelatie

is aangegaan Eventuele aanpassing van voorwaarden vanuit de bank is een reactie daarop

Of voorwaarden proportioneel zijn is alhankelijk van hetgeen partijen nader zijn overeengekomen en is daardoor ook

onderhevig aan hetgeen hierover in het civiele recht is bepaald waaronder de eisen van redelijkheid en billijkheid Als

een onderneming het niet eens is met de maatregelen kan deze een klacht indienen bij de betreffende bank maar kan

deze ook de civiele rechter verzoeken te toetsen of de maatregelen op basis van de voorwaarden al dan niet terecht zijn

ingesteld door de bank Door de civiele rechter worden de omstandigheden van het geval in aanmerking genomen en

zijn de redelijkheid en billijkheid maatgevend

De AFM heeft niet vastgesteld dat banken te snel overgaan tot overdracht van kredieten aan bijzonder beheer het

opzeggen van de kredietrelatie of dat zij op een faillissement aansturen In de onderzochte dossiers heeft de AFM geen
i i j

Banken geven aan dat het aantal klachten gerelateerd aan de hoeveelheid klanten in bijzonder beheer beperkt is het

gaat afhankelijk van de grootte van de bank om een aantal dat op een hand is te tellen tot enkele tientallen per jaar

Overigens richt een aantal ondernemers met een klacht zich direct tot de accountmanager of directie en slaat daarbij de

klachten procedure over
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leder klacht wordt door de bank serieus genomen en de klachtenprocedures bij banken zijn er op gericht om de klant

een opiossing te bieden De AFM bevestigt ook dat de banken serieus omgaan met klachten die zij ontvangen van

klanten

Veel klachten gaan over onbegrip en dan is heldere uitleg noodzakelijk en hopelijk voldoende Het komt zeker voor dat

klachten nietterechtzijn en wanneer een klant geen gelijk krijgt wordt gekeken naarhet best haalbare voor de klant en

wordt dit goed toegelicht Als een bank fouten heefl gemaakt bijvoorbeeld doordat de bank niet duidelijk heefl

gecommuniceerd wordt dit uiteraard hersteld en worden excuses aangeboden Daarnaast werken banken er

voortdurend aan om optimaal te profiteren van de kansen die het klachtproces biedt om producten dienstverlening en

processen te verbeteren

De AFM doet overigens regelmatig onderzoek naar klachtenprocedures van banken en de uitkomsten hiervan zijn veelal

positief Vrijwel alle banken hebben hun randvoorwaarden voor klachten management goed op orde waardoor klachten

kunnen worden afgehandeld op een manier die het klantbelang centraal stelt

Banken benadrukken dat het indienen van een klacht de klantbediening niet zal beinvioeden Hiervoor zijn interne

waarborgen door onder andere betrokkenheid van management

De inrichting van klachtenprocedures verschilt per bank maar alle banken geven aan dat hoewel in de klachtbehandeling

zorgvuldigheid voor snelheid gaat er te alien tijde maatwerk kan worden geleverd Een adequate reactie is met het oog

op de continuiteit van de onderneming in bijzonder beheer ook wenselijk ledere bank hanteert interne richtlijnen voor

reactietijden en die worden ook gemonitord

ledere ondernemer meet zijn verhaal kwijt kunnen of een klacht kunnen indienen zonder het idee te hebben dat hier niet

naar wordt geluisterd of dat dit gevolgen heeft voor de relatie Banken zullen ondernemers daarom actief wijzen op

bestaande klachtenprocedures en de AFM roept ondernemers ook op hier gebruik van te maken Alle banken hebben

hun klachtenprocedure bewust laagdrempelig ingericht om in een zo vroeg mogelijk stadium met de klant samen naar

een opiossing te kunnen zoeken en om te kunnen leren van klachten Een aantal banken voert

klanttevredenheidsonderzoeken uit en daaruit blijkt dat ondernemers in bijzonder beheer niet minder tevreden zijn dan

ondernemers in regulier beheer en in veel gevallen zelfs positiever

10 tot 20 van de MKB bedrijven zit in bijzonder beheer zoals ook vermeld in de Kamerbrief van minister Dijsselbloem
van 9 mei 2014 Dit percentage is representatief voor zowel het aantal klanten als voor het kredietvolume in bijzonder
beheer Het percentage MKB ers met een rentederivaat dat in bijzonder beheer zit wijkt dus niet veel af van het

gemiddelde percentage

Dergelijke specifieke cijfers zijn niet beschikbaar maar de grootbanken geven aan dat 50 tot 2 3e van de klanten weer

succesvol uit bijzonder beheer komt dat was eerder 60 tot 70 Ook kan aangegeven worden dat het aantal

medewerkers in bijzonder beheer op dit moment ongeveer 1500 is en dat is een verdubbeling ten opzichte van voor de

crisis

De afdeling bijzonder van een bank biedt ondernemers die in financiele problemen zitten of daarin dreigen te komen en

dus nog aan verplichtingen voldoen extra aandacht en intensieve begeleiding Dat leidt logischerwijs tot hogere
operationele kosten voor de bank bijvoorbeeld als gevolg van extra klantcontact intensievere monitoring en het opstellen
van extra rapportages Als de klant een groter risico vormt doordat de kans op terugbetaling kleiner wordt gaan ook de

risicokosten voor de bank omhoog Dit vertaalt zich in hogere doorde bank aan te houden voorzieningen en hoger

kapitaal

Om bepaalde keuzes te kunnen maken wordt door de bank vaak actuele informatie zoals taxaties gevraagd De ervaring
leert echter dat juist door het realiseren van een goed beeld van de omstandigheden de kans op een succesvol herstel

het grootst is In veel gevallen vioeit taxatiebeleid ook voort uit wet en regelgeving Zo wordt door toezichthouders

bepaald dat klanten met een bepaalde risicokwalificatie eens per halfjaar getaxeerd moet worden Banken herkennen

dat die frequentie niet zelden leidt tot forse ffustraties bij de klant
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Banker werken conform wet en regelgeving enkel en alleen met gecertificeerde taxateurs Hier wordt door de

toezichthouder ook op gelet Momenteel is de vastgoedsector bezig met de oprichting van een centraal register
voor taxateurs dat kwaliteitseisen en beroeps en gedragsregels voor geregistreerde taxateurs

vaststelt en waarborgt Dit moet leiden tot meer eenduidige inzichtelijke en reelere taxaties

Het valt echter niet uitte sluiten dat verschillende taxateurs verschillende taxatiewaarden afgeven

Banken geven aan dat in veel gevallen bij de overplaatsing naar bijzonder beheer juist additionele financiering ter

beschikking wordt gesteld om de continuiteit in ieder geval op de korte termijn te kunnen waarborgen Het blokkeren van

rekeningen is zeker geen standaardmaatregel en de beschikking over een rekening courantfaciliteit is voor de

onderneming vaak van levensbelang

Banken geven aan dat er twee situaties te onderscheiden zijn waarin de bank kan overgaan tot het blokkeren van

rpkpninnpn np pprctp ic ppn rtiiHpliilfp nncrhnr inn van rtp v pmlirh inn van Hp hanlf tnt krpriiptvpripninn in rpar ip nn hpt

Communicatie is cruciaal juist over die zaken waarvan de impact groot is en waarbij emoties een belangrijke rol spelen
Daarom investeren banken in vaardigheids en communicatietrainingen voor hun accountmanagers van de afdeling

bijzonder beheer Deze medewerkers hebben dagelijks contact met de ondernemers en het is hun taak het proces in zo

goed mogelijke banen te geleiden en te zorgen dat er geen misverstanden ontstaan

Op het moment dat een ondernemer in bijzonder beheer komt moet duidelijk zijn wat de reden hiervan is en zal worden

uitgelegd wat de ondernemer kan verwachten van de bank en andersom wat de bank verwacht van de ondernemer Op
de website van iedere bank valt in meer detail te lezen wat de afdeling bijzonder beheer doet Tijdens het proces kunnen

omstandigheden uiteraard veranderen en daardoor kunnen banken niet altijd alle consequenties overzien Ondernemers

moeten zich hiervan bewust zijn en aan banken de taak ondernemers gedurende het proces tijdig en volledig te

informeren

Communicatie blijft ondanks alle inspanningen een punt dat veel aandacht van banken zal houden Het AFM rapport
over de dienstverlening aan klanten in bijzonder beheer bevat waardevolle aanbevelingen voor zowel bank als klant om

de wederzijdse verwachtingen over het doel en de werkwijze van de afdeling bijzonder beheer bij elkaar te brengen
Banken nemen deze aanbevelingen ter harte en gaan ermee aan de slag De informatievoorziening aan klanten zal nog

meer worden verbeterd en de communicatietrainingen aan medewerkers krijgen nog meer aandacht

Binnen iedere bank staat het klantbelang centraal zo ook bij de afdeling bijzonder beheer Dit levert echter voor

medewerkers van deze afdeling regelmatig dilemma’s op aangezien ereen natuurlijk spanningsveld bestaat tussen het

belang van de ondernemer die zo lang mogelijk door wil gaan en de belangen van andere klanten van de bank namelijk
de spaarders wiens tegoeden moeten worden verzekerd Medewerkers van de bank maken hierin een zorgvuldige

afweging en het zou voor het begrip van de werkwijze van bijzonder beheer goed zijn om dit soort dilemma s nog beter

over het voetlichtte brengen Banken staan hier uitgebreid bij stil en werken waar mogelijk er aan om beter vast te

leggen hoe het klantbelang is meegewogen Ook moedigen zij klanten aan hun dilemma s te bespreken

De portefeuilles van de banken verschillen onderling De ene bank is bijvoorbeeld sterker vertegenwoordigd in bepaalde

grootteklasse’s of sectoren dan de andere bank De invulling en plaats van bijzonder beheer in de organisatie verschilt

per bank en daardoor kan een traject er bij de ene bank anders uitzien dan bij de andere

Zie beantwoording Kamervragen Bashir d d 15 april 2015 Banken die gebruik maken van gelieerde BV s voor het

opkopen van onderpand geven aan dat dit slechts in beperkte mate gebeurt en dergelijke activiteiten zijn over het

algemeen verlieslatend

De indeling en plaats van bijzonder beheer in de organisatie verschilt per bank maar het merendeel van de banken heeft

de afdeling bijzonder beheer ingedeeld op basis van sectoren Op die manier kunnen de medewerkers van bijzonder
beheer met hun sectorkennis en ervaring met vergelijkbare ondernemingen inzicht geven in de bedrijfevoering en

vervolgens maatwerk leveren De kans op herstel neemt daardoor toe
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kan yjorden Hieruit gaat echter geen opiossing komen voordat de genoemde rapporten worden gepubliceerd U kunt met| I0 2 e

bespreken welke mogelijkheden zij ziet om toch zoveel mogelijk transparantie te betrachten10 2 e

KFM IBIVan [
Verzonden vfaensdaq 1 juli 2015 11 20

^FM ME

10 2 6

10 2 6Aan

Ondenverp FW Bespreking Minister [ 10 2 6

10 2 6H

10 2 6Zie hieronder mijn mails met Mag ik nog een biik op jou\« input \«erpen ook om te \«eten \«at de minister \«eetj

Groetjes

10 2 6
FM MEVan

VprynnHpn wnpri^rlan 1 juli 2015 11 00

10 2 6Aan

Onderwerp Re Bespreking Minister

FM IBI

10 2 6

10 2 6Ha

Gaat zover ik nu kan zien gewoon door Wat betreft naming en shaming leverC

aan goed als je even met hem over in contact treedt Kunnen jullie vandaag COB iets aanleveren Notitie gaat

morgenochtend de lijn in

]daar ook een korte voorbereiding voor10 2 6

Groet

10 2 6

FM IBI

Verzonden Wednesday July 01 2015 10 53 AM

FM ME^^
Onderwerp tSespreking 1^1 inister

Van 10 2 6

Aan 10 2 6

10 2 6

Hoi 10 2 e

Is al bekend of dit nog doorgaat En zo ja wrat er wordt besproken over onderzoeken publicaties Als het namelijk kan gaan over de

mogelijkheden van de AFM om de conclusies van die onderzoeken met namen te kunnen publiceren zou ik de minister graag nog

briefen overde stand van zaken van die iopende discussie
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Met vriendelijke greet

10 2 e

Afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit

Directie Finaticiele Markten

Generale Thesaurie

Ministerie van Financien

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

10 2 e

E| I0 2 e l@minfin nl
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Ministerie van Pinancien

VERTROUWELIJK

TER ADVISERING VOOR BIEATERAAE GESPREK OP 9 JULI 15 00 16 00

Aan

de Minister

Directle Financiele Markten

InFFchtinqen

10 2 6

10 2 e

@m infin nl

Datum

6 Juli 2Q15

Notitienummer

FM 2D1S 1O40 N

notitie Voorbereiding gesprek met 10 2 e
Rubriek

23 2 9 Bilaterale penodieke

□verleggen

Auteur

Paraaf

de Minister

Via Via

[ 10 2 6 10 2 6 ]

10 2 6

Via

10 2 6

Van

afdeiing Marktgedrag en

Effectenverkeer

Kopie aan

Aanleiding

Op donderdag 9 juli vindt van 15 00 uurtot 16 00 uur het periodiek overleg met

de bestuursvoorzitter van de Autorlteit Financiele Markten AFM

] U zult vforden bijgestaan door[

e

10 2 6

10 2 6

Bijiage 1

10 2 6 10 2 6
bulten verzo6k

Bulten v6rzoek

VERTOOUWELIJK Paging 1 van 5
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Bultsn verzoek

Ad le Onderzoeken publicaties AFM komende maanden

• U kunt met de bestuursvoorzitter bespreken welke moqeliikheden zii ziet

om toch zoveel moqeliik transparantie te betrachten

■ De bestuursvoorzitter van de AFM zal u op de hoogte brengen van de

onderzoeken en publicaties die voor de komende periode gepland staan

waaronder een onderzoek naar het provisieverbod
• In het kader van rapportage van de AFM over rentederivaten MKB en

Bijzonder Beheer vraagt de Kamer om rapportage over de stand van

zaken bij individuele banken Ook wij denken dat dit kan helpen bij het

generen van drukop de banken om hun prestaties te verbeteren De

AFM geeft aan dit alleen te willen doen als banken ermee instemmen

• Tegelijkertijd loopt momenteel een principiele discussie over wat

toezichtvertrouvwelijke informatie is en hoe transparantie verbeterd kan

worden Hieruit gaat echter geen opiossing komen voordat de genoemde

rapporten vworden gepubliceerd

Buiten verzoek

VERTWOUWELIJK Paging 4 van 5
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Accentverschillen

50 zin hierover

Vervolg en rapportage

Bij vraag 19 schrijven jullie dat jullie geen aanleiding zien voor een aanvullende

rapportage maar dat jullie via het reguliere toezicht monitoren of de banken verbeteringen
doorvoeren Hiermee hangt het karakter van de verbeteringen en de noodzakelijkheid nog

wat in de lucht Mogen wij conduderen i dat jullie geen aanleiding zien voor aanvullend

onderzoek na dit verkennende onderzoek ii dat de verbeterpunten niet zodanig van

aard of belang zijn dat jullie de opvolging onderzoeken en maar ill dat indien belangrijke
tussentijdse ontwikkelingen daartoe aanleiding geven jullie hierover tijdig zullen

communiceren Nee deze conclusies zijn niet juist Het feit dat we geen aanleiding zien

voor vervolgonderzoek en aanvullende rapportages wil nog niet zeggen dat de

verbeterpunten niet zwaarwegend genoeg zijn om goed te monitoren De AFM heeft in haar

rapport een aantal verbeterpunten geidentificeerd en heeft aangegeven de follow up door

banken van die punten te zullen volgen De AFM is hierover in gesprek met de banken en

zal begin 2016 de implementatie van de verbeterpunten toetsen

Bij vraag 89 schrijven jullie echter ook dat de banken later dit jaar hun vorderingen op de

verbeterpunten aan jullie gaan toelichten en dat jullie in 2016 concreet gaan toetsen of en

in welke mate banken de verbeterplannen hebben doorgevoerd Hoe verhoudt ditzich tot

de input bij vraag 19 Zie vorig antwoord

Opslagen
Bij vraag 24 schrijven jullie dat jullie niet dusdanig hoge opslagen hebben waargenomen

dat die een definitief beletsel vormen voor een ondememing om uit bijzonder beheer te

komen Wij zouden graag weten wat de range is in dat jullie aan renteopslagen zijn
teqenqekomen r I0 2 d

10 2 d

Dossier selectie

tji] vraag zy scnrijven jume aai oij ae aossier seieccie en ae veraeimg reguiiere aossiers v

klachtendossiers het zwaartepunt lag bij reguliere dossiers Waarom lag dit daar en niet bil
klachtendossiers waarje meer problemen zou verwachten Juist omdat het een brei|
verkenning was naar de werkwijze van de afdelingen bijzonder beheer en dus geerf
gericht onderzoek naar klacht^j|^^ijj^z j^ gyj|gjjjJgj3j|aggjej^ getr^y^gfl
bijzonder beheer dossiers

Bij dezelfde vraag geven jullie aan dat jullie b signalendossiers hebben geselecteerd en dal

er enige bias in de selectie zit Vijf van de 94 is niet heel veel Klopt het dat jullie jjjgJ
specifiek op signalendossiers hebben kunnen zoeken en dat jullie maximaal 5 i

signalendossiers hebben kunnen matchen met de aangeleverde dossierlijsten van

banken Nee Hoewel de AFM niet alle signalen kon matchen met de klantlijsten vaB

banken bijvoorbeeld omdat het voorkomt dat een klant anoniem signaleert of igg^
periode die te ver in het verleden lag was het wel mogelijk geweest om meerl

klachtendossiers te trekken Dit is echter niet gedaan omdat dit niet paste binnen^^P

goede spreiding van de dossierselectie Met 5 signalendossiers en 19 klachtendossiers SB
een totaal van 94 denken we alsnog een bias richtino orobleemoevallen te hebben zond^

ilc n\ prinp

Verbeterpunten verkenning dienstverlening MKB VDM

Bij vraag 52 schrijven jullie dat uit recent onderzoek naar de verbetering van de

omschrijving van kredietvoorwaarden blijkt dat over het algemeen nog verbeteringen nodig
en mogelijk zijn Dit is mogelijk een kwetsbaar punt Is er nog niets veranderd Wat gaat
de AFM hiermee aan doen De AFM acht het van groot belang dat banken hun zakelijke
klanten beter informeren overde essentiele rechten en verplichtingen van de

financieringsovereenkomsten De AFM heeft dat meegenomen in de betreffende

dashboardmodule in het voorjaar 2015 Dit blijft echter een punt van aandacht

Fasen in bijzonder beheer

Bij vraag 60 schrijven jullie over de verschillen tussen afwikkeling door de bank zelf of door

een serviceorganisatie De vraag ziet echter specifiek op of het duidelijk is voor
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ondememers in welke fase ze van bijzonder beheer ze zitten Zouden jullie hier nog iets

over kunnen wen willen toelichten MMBLdJ Ter verduidelijking
de verschillen tussen de bank en serviceorganisaties gaan ook over hoe duidelijk het is

voor de ondernemer in welke fase hij zit bij serviceorganisaties is er meer kans dat de

ondernemer dit niet duidelijk te horen krijgt vanwege onduidelijke of gebrekkige
communicatie

Uiteindelijk zou het voor de klant volstrekt duidelijk moeten in welke fase van bijzonder
beheer ze zitten ongeacht of de bank afwikkeling extern uitbesteed aan een

serviceorganisatie of die fase zelf verzorgt en ongeacht of bij interne afwikkeling de bank

een speciale afwikkelteam heeft of bijzonder beheer medewerkers die zowel begeleiding als

afwikkeling doen

En als laatste nog een semi juridische vraag over extra zekerheden

Bij vraag 8 geven jullie aan de curator zich een standpunt zal innemen over de

rechtsgeldigheid van extra zekerheden Betekent dat de curator zich extra zal buigen
hieroveren hier feitelijk achteraf op toeziet Betekent dit dat erspecifiek recht is inzake

het stellen van extra zekerheden bij een faillissement Is de ratio hierachter dat bepaalde

partijen niet eenzijdig voordeel hebben mogen behalen Civiel recht is van toepassing

Degene die zekerheden pretendeert en zich daarom met voorrang wil verhalen boven

andere schuldeisers zal die zekerheden wel moeten aantonen Pas na het uitspreken van

faillissement zal een curator worden benoemd

Namin shaming
Vraag 6 7 Kunnen wij iets vermelden over de discussie rondom publicatie toen de banken

in beginsel wel wilden publiceren Ik weet nog niet wat wij zouden willen zeggen maar

mogelijk willen we en jullie ook kunnen verwijzen naar dit proces waarin het net niet

goed ging Nee we willen hier niet naar verwijzen omdat banken vrijwillig hebben

meegewerkt aan de verkenning en het uiteindelijk alsnog is opgelost doordat de NVB zelf

openbaar heeft gemaakt welke banken mee hebben meegewerkt

Zekerheden

Vraag 8 Hebben jullie enig idee hoe vaak het voorkomt dat extra zekerheden gevraagd
wordt en dat de MKB er alsnog failliet gaat In aantallen of een grove richting Regelmatig
Dit aspect is niet specifiek kwantitatief onderzocht door de AFM Maar in zijn algemeenheid
zal de bank al bij aanvang kredietverlening zekerheden vragen ter securering van haar

krediet en of zijn bepalingen van kracht die er op neerkomen dat de klant er mee akkoord

gaat dat hij later op eerste verzoek van de bank aanvullende zekerheid verstrekt Bij
intake in de bijzonder beheerfase zullen banken hun zekerheden positie altijd doornemen

en indien in de optiek van de bank noodzakelijk willen actualiseren Het zal dus voorkomen

dat een onderneming via de herstelfase naar afwikkeling gaat en verkregen extra

gevraagde zekerheden worden uitgewonnen
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