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statenstukken

1.

Heeft u kennis genomen van de Zembla- 1.
uitzending en wat is uw oordeel
daarover?

Ja.
In de uitzending komen een aantal
ondernemers aan het woord die problemen
hebben of hebben ondervonden met de
renteswap. Verder een aantal juristen die een
zaak namens een groot aantal (onbekende)
klanten wil aanspannen tegen een bank.
De situatie in Engeland waar banken door de
overheid zijn gedwongen tot compensatie
wordt besproken. Ondernemers geven aan
'bang te zijn voor de bank' omdat ze onder
druk gezet worden en omdat ze in de greep
zitten van de bank.
Wat mist is de uitleg van het verschil tussen
de Nederlandse en Engelse situatie. Wat
verder mist is wat er in Nederland sinds het
bekend worden van de problematiek met de
renteswap is gebeurd, zoals het onderzoek
door AFM (sept 2013), vervolgonderzoek
AFM (feb 2014) en de aanbevelingen daaruit,
zoals die opgevolgd worden door banken.
Voor de volledigheid voegen wij hierbij de link
naar de beantwoording van Minister
Dijsselbloem op alle kamervragen die
hierover gesteld zijn in mei 2014 en
november 2014.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2014/11/17/reactieverslag-schriftelijk-overleg-rentederivatenmkb-en-verkenning-dienstverlening-mkb.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2014/05/28/beantw
oording-kamervragen-in-kader-schriftelijkoverleg-over-rentederivaten-in-het-mkb.html

2.

Heeft dit onderwerp de aandacht van het 2.
college in het kader van de economische
agenda?

Nee. Zie ook antwoord op vraag 3.

3.

Volgens een ingeschakelde jurist is “het
hele MKB gefinancierd met
rentederivaten en de gevolgen zijn
desastreus. Het hele MKB wordt
uitgehold door acties van de banken.”
Mag aangenomen worden dat deze

Wij hebben zelf geen signalen ontvangen dat
deze situatie zich in het Zeeuwse voordoet.
Uit navraag bij het Ondernemersklankbord
Zeeland, Impuls en de Kredietunie Zeeland
blijkt dat hier geen problematische gevallen
bekend zijn. Dit betekent niet dat er geen

3.

situatie zich ook in het Zeeuwse
voordoet?

enkele ondernemer gevonden kan worden
met een renteswap-probleem, maar de
conclusie is wel dat de situatie in Zeeland
niet desastreus is of grootschalig.

4.

Bent u voornemens om via het IPO de
minister te bevragen over deze onfrisse
activiteiten van de banken en de
gevolgen daarvan voor het MKB?

4.

Nee. Zie antwoord 3.

5.

Zou u dan willen bepleiten dat de AFM
bevoegdheden krijgt waardoor banken
gedwongen worden niet meer tot in het
onredelijke te handelen, zodat
ondernemers (en particulieren) niet
langer met hun rug tegen de muur
staan?

5.

De AFM heeft richtlijnen opgesteld voor de
herbeoordeling van klanten met een
rentederivaat product. Deze beoordeling
vindt plaats door de banken, de AFM
monitort. Verder is sinds 2012 de EMIR
(European Market Infrastructure Regulation)
van kracht, met als doelstelling om de handel
en systeem risico's in derivaten transparanter
te maken. EMIR wordt geëvalueerd in
augustus 2015.
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