
 

 

Definitief Herstelkader Rentederivaten; waar 
heeft u recht op? 
 
Op 19 december jl. is de definitieve versie van het Herstelkader Rentederivaten gepubliceerd. 
De grote vraag is natuurlijk of u op basis van dit herstelkader uw positie ten opzichte van de 
bank versterkt als u gecompenseerd wenst te worden voor de renteswaps die u in het verleden 
heeft afgesloten. Of u nu wel of niet onder het herstelkader valt, we hebben de mogelijkheden 
voor u op een rij gezet 
 
Voordat u de vraag kunt beantwoorden wat het Herstelkader nu precies herstelt en op welke 
wijze, moet u (of eigenlijk uw bank) eerst beoordelen of u überhaupt wel een beroep kunt doen 
op dit Herstelkader. 
 
Daarvoor worden er eisen gesteld aan: 
 

1. Uw rentederivaat 
2. Uw onderneming 
3. U persoonlijk 

 
Ad 1 Uw rentederivaat 

Uw rentederivaat moet hebben gelopen ergens in de periode van 1 april 2011 tot 1 april 2014. 
Dan zal de bank het initiatief nemen om uw situatie te beoordelen op basis van de 
uitgangspunten van het Herstelkader. Is uw rentederivaat afgesloten NA 1 januari 2005 met 
een oorspronkelijke einddatum NA 1 april 2011, maar is dat rentederivaat voortijdig beëindigd 
VOOR 1 april 2011, dan moet u zich zelf aanmelden bij de bank voor toepassing van het 
Herstelkader. Hiervoor geldt een uiterste datum van 30 juni 2017. 
 
Ad 2 Uw onderneming 

Uw onderneming dient NIET te kunnen worden beschouwd als een professionele tegenpartij, 
dan is het Herstelkader in beginsel van toepassing. Voor de beoordeling van uw 
professionaliteit gelden slechts financiële criteria. Voldoet de onderneming aan 2 van 3 criteria 
dan bent u een professionele partij en valt u buiten het Herstelkader. Deze criteria hebben 
betrekking op balanstotaal (EUR 20 mio), omzet (EUR 40 mio) en eigen vermogen (EUR 2 
mio). Hier worden alle groepsmaatschappijen als één geheel gezien. Een natuurlijk persoon als 
tegenpartij bij een rentederivaat wordt zonder meer beschouwd als niet-professioneel (maar 
kan nog wel als deskundig worden beschouwd, zie hieronder). 
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Ad 3 U persoonlijk 

U persoonlijk (of uw medewerkers) dient NIET over specialistische kennis met betrekking tot 
rentederivaten te beschikken, waarmee de onderneming als niet-deskundig kan worden 
beschouwd. Dit is mijn ruime interpretatie van een gedetailleerde beschrijving in het 
Herstelkader.  
 
Op de eis van niet-deskundigheid wordt een uitzondering gemaakt voor een situatie, waar er 
tenminste EUR 10 mio aan onroerend goed op de balans staat. In dit geval wordt deskundigheid 
zonder meer aangenomen en valt uw onderneming buiten het Herstelkader. 
 
 
WAT EN HOE HERSTELT HET HERSTELKADER? 

 
Hiervoor hanteert het Herstelkader een viertal stappen: 
 
Stap 1. Creativiteit van banken, waardoor uw onderneming is opgezadeld met een extra 
gecompliceerd product, wordt gecorrigeerd door dit product terug te brengen tot een standaard 
rentederivaat in de vorm van een renteswap, rentecap of rentecollar 
 
Stap 2. Als het rentederivaat niet of niet volledig aansluit op een onderliggende lening 
(looptijden, hoofdsomverloop etc.) , wordt het rentederivaat zodanig gecorrigeerd, dat het wel 
volledig aansluit op deze lening. 
 
Na voorgaande aanpassingen wordt beoordeeld of het rentederivaat in aanmerking komt voor 
financiële compensatie. Deze bestaat mogelijk uit de volgende twee vergoedingen: 
 
Stap 3. Een coulancevergoeding wordt verstrekt over kasstromen uit het verleden en 
marktwaarde van een rentederivaat van 20% over een bedrag van EUR 2,5 mio en 10% over 
het meerdere tot EUR 10 mio. Deze vergoeding wordt uitsluitend verstrekt voor het deel van 
de hoofdsom van het derivaat, voor zover hier geen verplichting tot afdekking van de bank is 
gesteld. Dus als er 100% van een lening is afgedekt en er een verplichting van de bank is 
gesteld voor 50% van de lening dan komt slechts de resterende 50% van de swap in 
aanmerking voor deze coulancevergoeding. Aan deze vergoeding is een maximum gesteld van 
EUR 100.000. 
 
Stap 4. Tussentijds verhoogde renteopslagen komen in aanmerking voor compensatie voor 
bedragen in het rentederivaat waar geen coulancevergoeding over is verstrekt. Aan deze 
vergoeding is geen maximum gesteld.  
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BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING UITERST COMPLEX 

 
De berekening van deze vergoedingen zijn uitermate gecompliceerd. Dit is zeker het geval bij 
rentederivaten met hoofdsommen groter dan EUR 10 mio, met afdekkingpercentages van 
minder dan 100% van de lening, waarbij het door de bank verplichte afdekkingspercentage 
lager ligt dan de bedragen die feitelijk zijn afgedekt. Bijvoorbeeld een lening van EUR 15 mio, 
afgedekt EUR 10 mio, verplichting van de bank EUR 5 mio.  
 
Het Herstelkader is geschreven als “meetlat” waarlangs de bank uw dossier (verplicht) zal gaan 
beoordelen. U hoeft niet akkoord te gaan met de regeling en de compensatievoorstellen, die 
de bank in de loop van waarschijnlijk dit jaar zal doen. U bent vrij om eventueel zelf een 
afwijkende regeling te treffen met de bank dan wel de juridische weg te bewandelen. 
 
 
VERJARINGSTERMIJNEN 

 
We willen u wel attenderen op verjaringstermijnen van mogelijke vorderingen jegens de 
banken. In het algemeen geldt, dat vorderingen, afhankelijk van de aard van een vordering, na 
verloop van bepaalde tijd in rechte niet meer geldend gemaakt kunnen worden. Bij vorderingen 
uit hoofde van rentederivaten kunnen deze termijnen relatief kort zijn met vaak slechts enkele 
jaren. Het Herstelkader voorziet erin, dat verjaringstermijnen onder bepaalde omstandigheden 
worden verlengd. Ze blijven evenwel wel van toepassing. Indien uw onderneming niet onder 
het Herstelkader valt, gelden deze verjaringstermijnen onverkort. Wij adviseren u hierover in 
contact te treden met een advocaat. 
 
 
WAT KAN ICC VOOR U BETEKENEN? 

 
De consultants van ICC zijn veelal ex-bank mensen en beschikken mede daardoor over 
verregaande productkennis. De betrokkenheid van onze consultants, ook bij dossiers die de 
landelijke publiciteit hebben gehaald, geeft hen een zeer ruime ervaring met betrekking tot 
(rente)derivaten.  
 
ICC beschikt over pricing-modellen, waarin de meest complexe rentederivaten kunnen worden 
opgebouwd. Met veel historische marktgegevens kan elke gewenste berekening worden 
gemaakt van bijvoorbeeld kasstromen en marktwaardes, gebruikmakend van o.a. duizenden 
historische Euribor-tarieven. 
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ICC werkt in beginsel samen met alle advocaten, die actief zijn op dit gebied. Desgewenst 
kunnen we u doorverwijzen binnen ons netwerk. De advocaat beoordeelt de juridische 
slagingskans van uw zaak, ICC levert de noodzakelijke cijfermatige onderbouwing. 
 
Concrete vragen die ICC voor u kan beantwoorden: 
 
» Valt u wel of niet onder de werking van het Herstelkader? 

» Welke compensatiemogelijkheden en schadevergoedingen zijn mogelijk voor u uit hoofde 

van dit Herstelkader? 

» Klopt de beoordeling door uw bank? 

» Klopt de vergoeding die de bank voorstelt? 

 
Maar ook als u buiten het Herstelkader valt, kan het resultaat van onze begeleiding uitmonden 
in: 
 
» Concreet overzicht van uw juridische mogelijkheden 

» Een derivaat technische second opinion op de onderbouwing van de schadevergoedingseis 

door uw advocaat aan de bank 

» Een cijfermatige onderbouwing van uw schadevergoedingseis 

» Controle op berekeningen, die door de bank zijn gedaan 

» Vaktechnische input op het (specialistische) verweer van de bank 

 
Wilt u inzicht in de mogelijkheden die het Herstelkader u biedt? Neemt u dan vrijblijvend 
contact op met: 
 

mr Ron J. Albregt 
Senior Consultant Treasury 
 

   
 

ICC Consultants BV 
Lange Viestraat 333 
NL-3511 BK Utrecht 
 
+31 30 820 1220 
r.albregt@icc-consultants.nl 
www.icc-consultants.nl 
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