
HetFinancieeleDagblad
Donderdag7februari2019 25

Een bijdrage voor Opinie kan bestaan uit een ingezonden brief (max 1400 tekens, incl. spaties) of een artikel (2200 of 4400 tekens incl. spaties). Mail naar opinie@fd.nl. Voorwaarden op fd.nl/opinie

Bankenmoeten afhandeling debacle
met derivatenniet als strafcorvee zien

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. FOTO: ISTOCK
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eigenaar vanCadension.

B
ij gebrek aan voortgangbij
debanken verscheen eind
januari een extra tussen-
rapportage vandeAuto-
riteit FinanciëleMarkten
over deuitvoering vande

compensatieregeling aanondernemers
met rentederivaten, eenproduct dat
ondernemersmet eenkredietmoest be-
schermen tegen een rentestijging.Die
regeling voerendebankenondermaat-
schappelijke drukuit, omdat zij niet aan
hunwettelijke verplichtingenhebben
voldaanbij het adviseren van renteswaps
aanhetmkb.Uit het rapport bleekdat
debankenflinke vorderingenhebben
gemaakt inhet versturen van compensa-
tiebrievennaar hunklanten.Maarma-
kenbankenook vorderingen inhet voor-
komen vande volgende schadeclaim?

Deafhandeling vanhet derivaten-
debacle is eenflinke stap verder geko-
men.Dedefinitieve afwikkeling zal naar
verwachtingnog zeker tot einddit jaar
doorlopen,maar de algemene tendens
bij de toezichthouder is tochwel dat de
laatste hechtingengezet zijn endat dit
dossier vande intensive care kan. Voor
veel gedupeerde klanten zal dat na ja-
renlangediscussies zo zijn, voor andere

belangrijke stakeholders ligt echter nog
eenbelangrijke vraag open.

De totale schade voor debanken loopt
namelijk, inclusief de operationele kos-
ten voor deuitvoering, naar de €2mrd,
zoals het FD in augustus 2018bere-
kende. Rabobankhadopdatmoment
al €950mlnopzijgezet enABNAmro
€773mln.

Deze schadebedragen zijndus van
vergelijkbare omvang als de schadedie
Rabobankondervond vande liborfraude
endeboete die INGkreeg opgelegd voor
dewitwasaffaire.

Beide kwesties leidden tot het vertrek
vanprominente leden vande raad van
bestuur.Opdiemanier gaf debank een
signaal, niet alleennaar klanten,maar
vooral ooknaar aandeelhouders en an-
dere belanghebbenden.

De schade vanwegede grootschalige
verkoop van rentederivaten inhetmkb is
echter nog ernstiger. Er is namelijk geen
sprake van een ‘geïsoleerde’ overtreding
bij éénbank,maar vangelijktijdigemis-
standenbij alleNederlandse grootban-
ken.Naast definanciële impact is dus
ookdemaatschappelijke impact enorm.

Datwerpt fundamentele vragenop
voor debetrokkenbanken, net als voor
debetrokken toezichthouderAFM.

Toch lijkendebankenhet afhandelen
vanhet derivatendebacle als een soort
van strafcorvee te presenteren, in schril
contrastmet de eerdergenoemde ver-
gelijkbare grote boetes.Nugaat hetmij
er niet omdat er ookdeze keer koppen
moeten rollenbij topbestuurders.Waar
hetwel omgaat, is dat je als stakeholder
indezebanken zouwillenwetenwat de
raad vanbestuur aan ‘lessons learned’
heeft genoteerd enhoehet beleid vande
bankwordt aangepast omdekans opdit
soort hoofdpijndossiers inde toekomst
te reduceren.

De impact hiervanopdewinstcijfers
vandezebanken is immers enormge-

bleken. Als ABNAmrode schade indit
dossier tijdig hadkunnenbeperken,
haddebankbijvoorbeeld zijn jaarlijkse
IT-budget over de jaren2016 tot enmet
2019met 20%kunnen verhogen. In een
tijdsgewrichtwaarinfintech een steeds
grotere rol speelt, kandat eenbelangrij-
ke impact hebbenopde toekomstposi-
tie vandebank.

Op zijnminst bestaat de indrukdat
dezebanken inhunexterne communi-
catiemeer aandacht geven aan investe-
ringen infintechdanaande invloed van
fundamentele schadeclaims, terwijl de
impact van schadeclaimsmeer aandacht
en actieve communicatie rechtvaardigt.
Zo zouhet interessant zijn om teweten
of debank zijnParp (product approval
and reviewprocess) voornieuwepro-
duct- en adviesoplossingenheeft aange-
past naar aanleiding vande ervaringen
inhet derivatendossier.Of dat bonusre-
gelingen enbeoordelingssystemen voor
medewerkers zijn aangepast, omdat ‘sa-
les targets’ enbeloningmogelijk eenbe-
langrijke impuls hebbengegeven aande
massale verkoop vandezeproducten.

Waarom isdebank tekortgeschoten
inde eerste herbeoordelingsronde,
waardoor deminister genoodzaaktwas
rigoureus in te grijpen?Heeft debank
een ‘earlywarning system’ ontwikkeld
omhet ontstaan vandit soort debacles
in een vroegtijdig stadium te signaleren
enadequaat aan te pakken, zodat grote-
re schadewordt voorkomen?

Nudepraktische afwikkeling vande
derivatenschadenaar het einde loopt,
lijkt hetmij dehoogste tijd voor banken
omdeze vraagstukken te beantwoorden
door deel te nemenaanhet publieke
debat. Enomdeuitkomstendaarvan
vooral ook temeldenaanal hun stake-
holders.Want dat er een tweede steen
komt, is zeker.De vraag is of debank in
dit opzicht het gedrag van een ezel zal
vertonen.

Stakeholders willen
weten wat de raad
van bestuur aan
‘lessons learned’
heeft genoteerd

JURIDISCH

Miljoenendans
faillissement
Imtech voer voor
psychologen

Ophet juridische slagveld
van Imtechwordende
degens gekruist over de

deugdelijkheid, oorzakelijkhei
en verwijtbaarheid vanhandelen
vandehoofdrolspelers.Derge-
lijke oordelenwordengemaakt
inde volledigewetenschap van
hoehet faillissement van Imtech
zichheeft ontvouwd.Eenhaast
onmogelijke exercitie.

Na vier decenniapsycholo-
gischonderzoekkanwordenge-
concludeerddatmensenbijzon-
der slecht zijn inhetnegeren van
uitkomstinformatie. Eenzelfde
beslissingwordt steevast negatie-
ver beoordeeldna eenonfortuin-
lijke afloopdanna succes.Ook
wordt een rampzalige afloop veel-
al alsmeer voorzienbaar geacht
doormensendie oordelenmet
dewetenschap vannu.

Verder is demensonbewust
geneigddeoorzaak van schade
eerder toe te kennenaaneendui-
delijk zichtbare actor, zoals een
bestuurder, danaaneen complex
samenspel van factoren.Daar-
naast kandoorpsychologische
denkfouten causaliteitworden
verondersteld, terwijlmogelijk
slechts sprake is van losstaande
gebeurtenissen.

Bij het tot standkomenvan
dergelijke oordelen zijnmen-
senberucht omhet overwaar-
deren vanbevindingendie in
lijn zijnmet vermoedens. Te-
genstrijdig bewijswordt veelal
gebagatelliseerd.

Tot overmaat van rampblijkt
dat dergelijkepsychologische
denkfouten ergerwordennaar-
matede ernst vande schade
toeneemt.Geziende aanzienlij-
ke schade enmaatschappelijke
gevolgen vanhet Imtech-faillis-
sement rijst de vraagof het voor
betrokkenenmogelijk is hieraan
te ontkomen.

Dewetenschapheeft uitgewe-
zendatnochkennis van zaken
noch ruimeervaring in een juri-
dischberoepbij voorbaat soelaas
biedt.Ook juristen zijnmensen.

Omhet recht op eeneerlijk
proces te eerbiedigen, is het
alle strijdendepartijen gebo-
denmethodologisch verant-
woordonderzoek tedoennaar
de rol vanbetrokkenen inhet
Imtech-faillissement.

Degehele context dient hierbij
in ogenschouw tewordengeno-
men, inclusief externe factoren.
Niet loutermagnaarhet hande-
len vande individuele bestuur-
ders en commissarissenworden
gekeken. Vooringenomenheid
moetworden voorkomen.

Het faillissement van Imtech
isnaast een juridischookeen
psychologisch vraagstuk.
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