Ondernemen in een
hangmat

In het noorden van Nederland zijn de scholen al half augustus begonnen,
en in midden en zuid Nederland is men ook weer aan het werk.
Zelf ben ik ook weggeweest.
Met de camper een beetje rondgezworven door Midden Europa.
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Renteswaps:
niet altijd zuivere koﬃe
Een deel van het MKB gaat gebukt onder de zware ﬁnanciële lasten van een renteswap. Een simpele
renteswap is een overeenkomst tussen bank en ondernemer, waarin de ondernemer de variabele ﬁnancieringsrente ruilt tegen een vaste swaprente. Per
saldo is dit goedkoper dan een gewone rentevaste
ﬁnanciering, terwijl de ondernemer onder de streep
toch de zekerheid van een vaste rente heeft.
Niettemin zijn sommige ondernemers met deze overeenkomst lelijk op de koﬃe gekomen. De rentestand
is historisch laag, maar de ondernemer met een swap
kan daarvan niet proﬁteren. Opslagverhogingen worden niet ‘gedekt’ door de swap. En waar de ondernemer dacht de rente te hebben vastgezet, blijkt dit dus
beperkt zo te zijn. Ook is het kostbaar om van swaps
af te komen. Als de ondernemer van de swap af wil,
moet namelijk de contante waarde van de swap met
de bank worden afgerekend. Dit kan vergeleken worden met de boeterente bij vervroegde aﬂossing van
een hypotheek. Dit alles betekent echter niet dat aan
renteswaps juridisch iets mankeert.
Dat is anders, wanneer de ondernemer onvoldoende
op de hoogte is van de werking van een renteswap.
De rechter heeft de ondernemer daarom in een aantal situaties geholpen. De bank werd door de rechter
veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan de
ondernemer, omdat zij de ondernemer onvoldoende
had geïnformeerd en daardoor haar zorgplicht had geschonden. De AFM bekijkt nu of banken hun dossiers
op dit punt op orde hebben. Op 20 oktober jl. heeft de
AFM in dat kader de ABN AMRO veroordeeld tot betaling van een geldboete van 2 miljoen euro, omdat
de AFM door de gebrekkige dossiervorming van ABN
AMRO niet kon beoordelen of ABN AMRO haar zorgplichten was nagekomen. In het licht van de uitspraken
van de rechter en de AFM loont het daarom de moeite
om na te gaan hoe de informatievoorziening door de
bank aan de ondernemer is geweest ten tijde van het
sluiten van de renteswap.
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men binnenkort vaker in een hangmat te kunnen liggen, genietend van het
succes van het nieuwe product)
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