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Corporate finance & treasury

Bij de aankoop van een huis zorgt u ervoor dat u zich goed 
laat informeren door (onafhankelijke) adviseurs. De wet helpt 
u hierbij een handje door onder meer het verbod op provisies 
voor tussenpersonen en de strikte zorgplicht die banken heb-
ben. Dergelijke zaken zijn, zeker tegenwoordig, allemaal heel 
logisch bij een dergelijke belangrijke aankoop. 
Echter, wanneer u dit gaat vergelijken met eenzelfde belangrij-
ke gebeurtenis bij (zorg)ondernemers, het aantrekken van een 
financiering en het bepalen van de bijbehorende risico’s, gaat 
het opeens anders. Nog niet zozeer op het gebied van de fi-
nanciering zelf, alhoewel in deze tijden een ondernemer blij 
mag zijn als hij kan kiezen tussen banken, laat staan dat een 
bank hem wil financieren. Over het algemeen is het proces 
van financiering redelijk transparant en door een ondernemer 
te vergelijken met andere banken. Evenals een particulier kan 
de ondernemer een en ander zelf uitzoeken en zich laten advi-
seren over wat nu redelijke voorwaarden zijn. En ook hier, in-
gegeven door de zorgplicht, die overigens nog vrij beperkt is 
ten opzichte van de zorgplicht voor particulieren, adviseert de 
bank redelijk objectief, uitzonderingen daargelaten. 

Renterisico’s
Maar, en die maar zat er al een tijdje aan te komen, wanneer 
het gaat over het renterisico, een toch zeer relevant risico voor 
een ondernemer, gaat alles vaak net iets anders. Het begint al 
bij de keuze voor het soort financiering, die bepalend is voor 
het renterisico dat de ondernemer loopt. Banken bieden veel-
al leningen aan die ofwel zijn gebaseerd op een variabele ren-

te, meestal de Euribor-rente of op een vaste rente. Dat een 
bank beide vormen aanbiedt komt nauwelijks voor. Daarmee 
maakt de bank al de keuze voor de ondernemer hoe het rente-
risico, in ieder geval voor de komende tijd, eruit zal komen te 
zien. Immers, als er uitsluitend een Euribor-lening wordt aan-
geboden, krijgt een ondernemer te maken met een volledig 

open renterisico. Wanneer de ECB in al haar wijsheid besluit 
dat de rente omhoog moet, gaan de banken daar over het al-
gemeen in mee en stijgen de rentelasten navenant. Dit is een 
proces waar een ondernemer weinig zicht en al helemaal geen 
grip op heeft; het overkomt hem. En gezien de al geruime tijd 
extreem lage Euribor-rente, is het risico voor de ondernemer 
dat deze gaat stijgen vooralsnog groter dan dat deze nog ver-
der daalt. Een dergelijke stijging kan grote gevolgen hebben, 
zeker wanneer een bedrijf zwaar gefinancierd is. De Euribor-
rente is de laatste jaren snel gedaald, maar de ECB kan deze 
ook weer snel laten stijgen. Een stijging is iets wat we overi-
gens niet snel zien gebeuren, maar bent u hier als ondernemer 
tegen opgewassen? Kunt en wilt u deze risico’s lopen?
Wanneer u een financiering afsluit met een vaste rente voor 
een aantal jaren, bent u weliswaar verzekerd tegen het risico 

Financier ingsproducten

DIENSTVERLENING BANKEN KAN BETER
Bij iedere belangrijke (financiële) beslissing in het leven is het goed om even stil te staan bij de mogelijke 
oplossingen die passen bij uw wensen en eisen. Omdat u lang niet altijd de juiste kennis in huis heeft om 
een gedegen keuze te maken, is het goed om te kijken of er iemand is die u kan helpen. Ondanks alle goed 
bedoelde en niet altijd objectieve adviezen van zowel bekenden als degene die verkoopt, is het goed om kri-
tisch te zijn en uzelf goed te informeren. De auteur beschrijft de haken en ogen van de dienstverlening van 
banken op het gebied van financieringen en derivaten. 

D O O R  R O E L  VA N  B E Z O O I J E N

De keuze van de bank is veelal geba-

seerd op het belang van de bank zelf



&FINANCE     CONTROL

1 8    |    J U N I  2 0 1 3

van een stijgende rente voor de volledige hoofd-
som, maar u kunt zich afvragen of dit wel de juiste 
keuze voor uw onderneming is. Misschien wel, 
maar zoals bij alle belangrijke beslissingen 
is het goed om de alternatieven in 
kaart te brengen en dan een afge-
wogen keuze te maken. Nu 
maakt de bank vaak de keuze 
voor u en de vraag is of dat 
wenselijk is. De keuze van de 
bank is veelal gebaseerd op het 
belang van de bank zelf. Deze 
heeft een voorkeur voor bijvoorbeeld het 
verstrekken van Euribor-leningen, niet alleen vanuit kapitaal-
beslag dat wordt geëist, maar ook omdat dit het mogelijk 
maakt om daarbij rentederivaten te verkopen. De verkoop 
van deze derivaten, die overigens heel goed bij u als onderne-
mer zouden kunnen passen, zijn uit commercieel oogpunt 
zeer aantrekkelijk voor de bank.
Maar al te vaak legt de bank die aan een ondernemer een Euri-
bor-financiering verstrekt, de verplichting op om het renterisi-
co (deels) in te dekken. Op zich is met deze verplichting niets 
mis, zowel de bank als de ondernemer heeft belang bij het feit 
dat het renterisico, het risico van een stijgende Euribor-rente, 
wordt ingedekt. Maar met deze verplichting dwingt de bank de 
ondernemer tot het kopen van een derivaat. Wellicht dat een 
derivaat als een renteswap een goede oplossing is voor het be-
heersen van de renterisico’s, maar dit is niet altijd de beste op-
lossing. De ondernemer is nog steeds het meest gebaat bij op-
lossingen waarvoor hij zelf kan kiezen en die bij hem passen.
De hiervoor genoemde situaties, waaronder de verplichting 
tot het afsluiten van een derivaat bij de bank die ook de finan-
ciering verstrekt, komen we veelvuldig tegen in de praktijk. 

Praktijkvoorbeelden
Een handelsonderneming krijgt voor een overname een 
tienjaars Euribor-financiering van de bank. Daarbij verplicht 
de bank de ondernemer voor 60 procent van de hoofdsom 
het renterisico in te dekken, voor een periode van minimaal 
vijf jaar.
De ondernemer rekent zelf met een rente van 5,00 procent in-
clusief de kredietopslag van 1,75 procent. De bank stelt twee 
mogelijke producten voor, namelijk een renteswap voor 1,30 
procent of een rentecap met een plafond van 2,50 procent. De 
renteswap biedt een vaste rente en de rentecap biedt een ver-
zekering dat de Euribor-rente nooit hoger komt dan het geko-
zen plafond. Deze rentes zijn exclusief de kredietopslag. Voor 
de rentecap moet vooraf een premie worden betaald van 
40.000 euro.

De inkoopsprijs van de voorgestelde deriva-
ten is voor de bank 1,05 procent voor de 
renteswap en 24.500 euro voor de rente-
cap. Ons advies is om een rentecap te 
kopen; dit sluit het beste aan op de 
wensen van de ondernemer. Na onder-

handeling met de bank wordt de premie 
voor de rentecap vastgesteld op 29.000 

euro, een verschil van 11.000 euro met 
de eerste offerte. De maximale rente 

voor de ondernemer is nu ruim een 
half procent onder zijn gebudgetteer-
de koers en de rente komt waar-

schijnlijk nog lager uit, zolang de Euribor-rente onder het pla-
fond van de rentecap blijft.

Los van het feit dat de ondernemer moet kunnen kiezen tussen 
een vaste- of variabele-rentelening, maar die keuze vaak niet 
heeft, is het lastig om te bepalen wat in dit geval de beste oplos-
sing is. De bank kan daarin van advies voorzien, maar die heeft 
– zoals al eerder aangegeven – ook andere (commerciële) be-
langen. Daarbij komt dat de bank, zeker als het op renterisico’s 
aankomt, vaak adviseert vanuit een marktvisie. Hiermee wordt 
bedoeld dat de visie van de bank op de (toekomstige) renteont-

wikkelingen het uitgangspunt is voor het indekken van de ren-
terisico’s. Op het eerste gezicht geen vreemde gedachte, ware 
het niet dat, met alle respect voor al die analisten, een visie op 
deze zeer bewegelijke markten niet veel waard is. Dergelijke 
voorspellingen hebben twee belangrijke kenmerken. Het eerste 
kenmerk is dat de voorspeller ervan uitgaat dat zijn voorspel-
ling de enige waarheid is. Het tweede kenmerk is dat de voor-
speller zijn voorspellingen baseert op gebeurtenissen uit het 
(recente) verleden. Beide kenmerken zijn niet direct een goede 
basis voor een betrouwbare voorspelling.

Ondanks alle zeer geavanceerde methodes die zijn ontwikkeld 
en het grote aantal professionals dat zich er dagelijks mee be-
zighoudt, blijft het gedrag van de markten, in ieder geval voor 
een groot deel, onvoorspelbaar. Want wat de analisten ook be-
denken, de markt bepaalt haar eigen richting en heeft (vrij-
wel) altijd gelijk. De collectieve wijsheid van tientallen miljoe-

De markt bepaalt haar eigen richting 

en heeft (vrijwel) altijd gelijk
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nen beleggers resulteert in een koers die op dat moment de 
beste schatting is van alle bekende informatie. En om een vi-
sie als belangrijkste uitgangspunt te gebruiken voor een advies 
lijkt nu een stuk minder zinvol, zoals ook blijkt uit het volgen-
de praktijkvoorbeeld.

Een logistiek bedrijf krijgt in US dollars betaald door haar af-
nemers. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 9.000.000 US 
dollar. De ondernemer heeft op aandringen van de bank een 
reeks valutaopties afgesloten, die zijn gebaseerd op de visie van 
de bank dat de US dollar sterker gaat worden. De opties zijn zo 
opgebouwd, dat de ondernemer daar maximaal van kan mee-
profiteren. Echter, de verzekering tegen een dalende US dollar 
die erbij hoort, is alleen bij een lichte daling bruikbaar. Zodra 
de US dollar sterk daalt vervalt de hele verzekering en is de on-
dernemer overgeleverd aan de grillen van de markt. Het eerste 
jaar pakt het goed uit voor de ondernemer en profiteert hij van 
een sterker wordende US dollar. Het tweede jaar adviseert de 
bank precies hetzelfde, maar nu wint de ondernemer advies in.
De ondernemer is iemand die de voorkeur geeft aan eenvoud, 
wat ook aansluit op de branche waarin hij werkzaam is. Hij 
heeft nooit goed beseft wat de risico’s van het complexe pro-
duct waren en is niet uit op winst uit valutatransacties. De 
marge voor de bank op het voorgestelde product bedraagt bij-
na 100.000 euro. Met deze informatie en een voorstel met al-
ternatieve producten inclusief prijzen wordt besloten om het 
valutarisico in te dekken met termijntransacties. Met een ter-
mijntransactie verkoopt de ondernemer de US dollars aan de 
bank tegen een vaste koers op een datum in de toekomst. Aan 
deze transacties zijn geen kosten verbonden. Weliswaar kan 
niet meer geprofiteerd worden van een sterker wordende US 
dollar, maar dit is ook niet het uitgangspunt van de onderne-
mer. De marge voor de bank wordt na onderhandelingen vast-
gesteld op 4000 euro, een verschil van bijna 95.000 euro in ver-
gelijking met het eerste voorstel. De ondernemer heeft nu een 
product dat aansluit bij zijn wensen en eisen en niet (alleen) 
op een marktvisie.

Aangezien het strategische keuzes zijn die de ondernemer moet 
maken, zou de bank en in het bijzonder de specialist meer aan-
dacht moeten hebben voor de relatie zelf en zich afvragen wat 
de risico’s van de ondernemer zijn in zijn branche, hoe ziet de 
cashflowprognose eruit, welke risico’s kan en wil de onderne-
mer lopen enzovoort. Door de toegenomen regulering en alle 
verhalen die er in de media verschijnen, heeft de ondernemer 
meer dan ooit behoefte aan ondersteuning op dit gebied. En 
niet alleen bij het afsluiten zelf, maar ook gedurende de gehele 
looptijd van het product. Daarbij kan de marktvisie een onder-
deel zijn van het advies, maar ook niet meer dan dat.

Zorg voor je klant
Hier laten de banken helaas een kans liggen om zich van hun 
goede kant te laten zien. De relatiebeheerder van de onderne-
mer moet meer ballen in de lucht houden dan ooit en wisse-
lingen van de wacht zijn aan de orde van de dag. Echt tijd om 
zich te verdiepen in de ondernemer en de branche, om zo een 
goed beeld te krijgen van de onderneming, is er steeds minder 
bij. Wat betreft de specialist: die is nooit echt betrokken ge-
weest bij de relatie, hij wordt ingevlogen wanneer zijn experti-
se gewenst is en om toch met iets aan te komen brengt hij de 
visie van de bankanalisten naar voren. Vervolgens sluit hij de 

transactie en vertrekt weer. Uiteraard zijn ook hier weer uit-
zonderingen op de regel en is dit minder het geval bij relaties 
met een risico dat te maken heeft met hun dagelijkse business, 
zoals het valutarisico.
Al met al is er heel wat te verbeteren in de dienstverlening van 
de banken, maar dat zal waarschijnlijk niet snel gebeuren. 
Alle lopende en waarschijnlijk nog aanstaande reorganisaties 
staan dat in de weg en versterken de trend dat alles binnen de 
banken meer en meer gestandaardiseerd wordt. Daarmee zul-
len de vrijheden van een ondernemer om te kiezen voor de 
meest geschikte en passende oplossing alleen maar minder 
worden. Nu al worden ondernemers snel doorverwezen naar 
een callcenter, waar je als zeer gewaardeerde relatie geholpen 
wordt door niet altijd de meest bekwame en zeker niet de 
meest betrokken medewerkers. Misschien is het dan toch be-
ter dat banken nutsbedrijven worden en niet meer met een 
veel te duur apparaat en een ietwat bezoedeld imago de kos-
ten verhalen op de relatie die wel afhankelijk is van de bank, 
maar geen keuzevrijheid meer heeft. 
Dat gezegd hebbende wordt het de bank ook niet gemakkelijk 
gemaakt en moet u zich afvragen of bepaalde regelgeving niet 
te ver is doorgeslagen. Maar dat is een andere discussie. De 
boodschap is en blijft daarom eens te meer: wees kritisch  
en laat u informeren door een (onafhankelijke) partij die  
verstand van zaken heeft. Al is het alleen maar voor wat ge-
moedsrust in deze onzekere tijden.

Roel van Bezooijen is Senior manager Treasury bij Baker Tilly 
Berk Corporate Finance.

Misschien is het dan toch beter dat 

banken nutsbedrijven worden


