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Datum 30 augustus 2022
Betreft Afronding werkzaamheden Derivatencommissie

Geachte voorzitter, 

Medio 2021 heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer geïnformeerd over de 
afronding van de uitvoering van het Uniform Herstelkader door de banken.1 Op 
dat moment was bij een tiental dossiers nog overleg tussen de mkb-klant en de 
bank over het compensatieaanbod. Ook waren er nog enkele tientallen verzoeken 
tot bindend advies in behandeling bij de Derivatencommissie. 
 
Op 30 juni jl. heeft de Derivatencommissie mij met bijgaande brief geïnformeerd 
dat alle bindend advies verzoeken zijn afgerond. Bovendien zijn de laatste 
openstaande dossiers bij de banken afgerond en door de externe 
dossierbeoordelaars gecontroleerd. Daarmee is de uitvoering van het herstel 
afgesloten en hebben de deskundigen hun werkzaamheden afgerond. 
 
Ik wil hierbij de heren Schimmelpenninck, Knüppe en Kocken bedanken voor hun 
inzet bij het overeenkomen van het Uniform Herstelkader met de betrokken 
banken, en hun ondersteuning bij de uitvoeringfase door het bieden van 
verduidelijking over het kader middels Q&A’s en bankspecifieke duiding. Zoals 
recent is geconstateerd in de evaluatie van het afwikkelingskader, is de 
aanstelling van de Derivatencommissie volgens betrokkenen een goede keuze 
geweest.2 De deskundigen hebben de ontstane impasse in dit dossier kunnen 
doorbreken. Dit heeft – na een langdurig proces – tot resultaat geleid: de 
compensatie van bijna 19 duizend mkb-klanten, met een totaalbedrag van ruim 
1,5 miljard euro. Daarmee kan dit dossier, tien jaar nadat de signalen opkwamen 
over misstanden bij verkoop van rentederivaten aan het mkb, worden afgesloten. 

Hoogachtend, 
 
de minister van Financiën, 
 
 
 
Sigrid A.M. Kaag

 
1 Kamerstukken II 2020/21, 31 311 nr. 238 
2 Kamerstukken II 2021/22, 29 507 nr. 159 


