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Hoe gaan de banken om met klanten die niet meer 

of moeilijk aan hun verplichtingen kunnen voldoen? 

Dit raakt het vakterrein van bijzonder beheer. We 

constateren dat er nog veel onduidelijkheden 

bestaan over de rol en werkwijze van de banken bij 

bijzonder beheer. Banken hebben net als de onder-

nemer belang bij het vinden van de herstelmogelijk-

heden. Banken moeten tegelijkertijd geen valse hoop 

wekken: bedrijven opereren in een markteconomie 

waar de sterksten overleven.  Goede communicatie 

is belangrijk over wat partijen van elkaar mogen en 

kunnen verwachten. Als scheidsrechter van goede en 

slechte kredieten is die rol soms ondankbaar. In dit 

paper gaan we op deze punten in. 

Bedrijven in zwaar weer

Ondernemen is niet zonder risico’s. Als financier en adviseur 

monitort de Rabobank actief hoe bedrijven er voor staan. 

Dit wordt het regulier beheer van een klant genoemd. De 

Rabobank heeft een proactief beheerbeleid. Hoe eerder gere-

ageerd wordt op ontwikkelingen bij de klant, hoe kleiner de 

kans dat een klant de veranderde omstandigheden uitein-

delijk niet het hoofd kan bieden. Doorgaans zijn er meerdere 

oorzaken waardoor een onderneming in zwaar weer komt. 

Bijvoorbeeld een combinatie van: veranderende afzetmarkt, 

hogere bedrijfskosten (loon/inkoop), tekortschietend risi-

comanagement, de basis onder het business model valt 

weg, ondernemerschap/ management of andere in/externe 

factoren. Deze factoren en de omvang van de problemen 

hebben invloed op het continuïteitsperspectief van de klant en 

daarmee op de kredietbeslissingen van de bank. De bank moet 

immers de risico’s zowel in het belang van de klant, als voor de 

bank zelf zo goed mogelijk managen. Uiteindelijk gaat het hier 

om geld dat andere klanten aan ons hebben toevertrouwd. 
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- 800.000 klanten

- waarvan 200.000 met financiering 

- ca 25.000 in bijzonder beheer

-  twee derde gaat weer terug naar 

regulier beheer 
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Bijzondere aandacht en het continuiteitsperspectief 

Er kan een moment komen dat een bedrijf in de problemen 

komt en dat de bank en de klant zich af moeten vragen hoe 

verder. Op het moment dat er gerede twijfels zijn over de 

continuïteit van een onderneming gaat het bijzonder beheer-

beleid in. Door de inzet van een specialistische account-

manager beoogt de bank dan samen met de klant een zo 

spoedig mogelijke terugkeer naar een continuïteitsituatie 

te bereiken. In veel gevallen lukt dat ook. In een enkel geval 

moet helaas het besluit worden genomen tot opzeggen van 

de financiering en het beëindigen van een kredietrelatie. Dit 

is pas het geval als er geen perspectief meer is op herstel. 

In die situatie bestaat bijzonder beheer uit het zo goed 

mogelijk begeleiden van de klant naar het afbouwen van het 

krediet(risico), waarbij het streven is om het verlies voor de 

klant en de bank zo laag mogelijk te houden. Het besluit om 

uiteindelijk niet verder te gaan met de financiering wordt na 

een zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrok-

kenen genomen.

Bijzonder beheerplan 

Voor iedere onderneming in bijzonder beheer wordt een 

op de specifieke onderneming gerichte strategie bepaald. 

Insteek daarbij is om in een gezamenlijk overleg een bijzonder 

beheerplan te ontwikkelen waarmee de rentabiliteit van 

de onderneming kan worden hersteld. De met de klant 

besproken strategie wordt vervolgens door de klant zelf 

uitgevoerd en waar nodig biedt de bank (of derden) daarbij 

ondersteuning. Ook worden nadere afspraken vastgelegd over 

de wijze waarop de klant in de komende periode begeleid zal 

gaan worden. Een dergelijk plan vereist dat de positie van de 

klant met de meest actuele gegevens beter in beeld wordt 

gebracht; denk hierbij bijvoorbeeld aan een recente (externe) 

vaststelling van de waarde van de (on)roerende zaken. 

Rentetarieven en kosten

Het rentetarief op zakelijke financieringen is mede gebaseerd 

op het (klant)risico dat de bank loopt. Tariefwijzigingen zijn 

primair risicogerelateerd. Als de risicoclassificatie van de 

klant wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor het tarief – zowel 

op- als neerwaarts.  Dit moment kan samenvallen met de 

overdracht naar bijzonder beheer, het klantrisico wordt dan 

namelijk opnieuw ingeschat. Door de intensievere begelei-

ding nemen daarnaast de beheerskosten toe. Dat een onder-

neming in zware tijden juist met een verhoging van de rente-

tarieven en andere extra kosten geconfronteerd wordt, lijkt op 

het eerste zicht onlogisch maar deze kosten zijn onvermijde-

lijk. Door het intensievere beheer wordt bovendien een beter 

in- en overzicht verkregen van de situatie. Dat draagt voor 

beide partijen bij aan het nemen van de juiste beslissingen, 

niet alleen voor de klant en de bank maar ook voor derden, 

afnemers bijvoorbeeld. 

Tot besluit

Zoals gezegd, bij ondernemerschap horen risico’s. De 

Rabobank heeft daar oog voor en voert een actief beleid om 

ondernemers met mogelijke continuïteitproblemen in een zo 

vroeg mogelijk stadium passend te begeleiden naar herstel, 

mede door inschakeling van de afdeling bijzonder beheer. 

Circa twee derde van de klanten in bijzonder beheer keert 

na verloop van tijd terug naar het reguliere beheer. In de 

overige gevallen lukt het helaas niet de situatie ten goede te 

keren en worden bedrijven overgenomen, gestaakt of gaan 

zij failliet. In alle gevallen werkt de Rabobank aan een oplos-

sing die zo veel mogelijk tegemoet komt aan de belangen 

van de klant, andere betrokken partijen èn de bank. Om onze 

werkwijze nog beter voor het voetlicht te krijgen heeft de 

Rabobank daarnaast de informatie over bijzonder beheer op 

de Rabobank.nl en Rabobank.com website uitgebreid en een 

klantbrochure ontwikkeld. Deze is bij de lokale bank op te 

vragen of te downloaden op de website. 

Informatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  

Bouke de Vries, Bestuursadviseur Public Affairs, Rabobank, 

telefoon 030-2161195, of email: y.b.vries@rn.rabobank.nl.


