Ondernemers en restschulden.
Wat was de rol van de bank?
Ondernemers die door de bank wegens achterstallige rente en aflossing gedwongen worden
hun onderneming en hun privé bezittingen van de hand te doen, blijven vaak zitten met een
restschuld. Dat is niet altijd noodzakelijk. Goed onderhandelen met de bank loont; zeker als de
bank bij het aangaan van de leningen een sturende rol gespeeld heeft.

Schulden bij de bank

Wat was de rol van de bank?

Onlangs stond er in de Telegraaf een
hartverscheurend verhaal van een ondernemer
die door de bank gedwongen was huis en
haard te verkopen omdat de rente en aflossing
van de leningen die ten behoeve van de
onderneming waren aangegaan niet meer
konden worden opgebracht. De bank had de
verkoop van alle (onroerende) goederen
afgedwongen en vorderde vervolgens ook de
restschulden. De ondernemer had geen andere
keus dan het wettelijk schuldsaneringstraject.

Banken spelen in dit spel vaak de vermoorde
onschuld. Toch blijkt dat hun invloed op de
tegenvallende bedrijfsopbrengsten vaak groter
is geweest dan men nu zal willen erkennen.
Steeds meer komt boven tafel dat banken in de
tijd voorafgaande aan de economische crisis
maar al te graag leningen wilden verstrekken.
Kennelijk gingen zij er daarbij vanuit dat met
name het onroerend goed bij verkoop altijd wel
voldoende zou opbrengen om bij
achterblijvende rente en aflossing het ontstane
gat te dekken.
We zien nogal eens dat de bank een lening
verstrekte die zo hoog was dat zij nooit uit de
geraamde bedrijfsopbrengsten zou kunnen
worden betaald.
In sommige gevallen is zelfs een bedrijfsplan
door een door de bank aangeraden accountant
of bedrijfsadviseur opgesteld. Niet zelden blijkt
bij lezing van dat oorspronkelijke bedrijfsplan
dat het aangaan van de betreffende financiering
ook in de goede tijden al onverantwoord was.

Zekerheden ook in privé
Banken hebben de gewoonte om bij
ondernemersleningen veel zekerheden te
vragen. Doorgaans moet de ondernemer in
privé borg staan en wordt hypothecaire
zekerheid verlangd zowel op de goederen van
de onderneming als op de privéwoning. De
bank heeft zich in hypotheekaktes vaak van
zekerheden voorzien, voor alles wat door de
bank te vorderen valt uit huidige of toekomstige
vorderingen of geldleningen, zowel zakelijk als
privé.
Een faillissement beschermt de ondernemer /
schuldenaar maar al te vaak niet van privé
aansprakelijkheid; ook niet als het bedrijf de
vorm van een (besloten) vennootschap heeft.
Banken hebben meestal zekerheden in de vorm
van borgstellingen of hypotheken zowel zakelijk
als privé.
Als de zaken slecht gaan heeft de bank
maximale zekerheid en buiten faillissement of
schuldsanering dwingt zij veelal om zaken te
verkopen. Doorgaans blijft er na het te gelde
maken een restschuld op de schouders van de
ondernemer rusten.
Als de ondernemer ergens een baan vindt, met
pensioen gaat of op een andere manier nieuwe
inkomsten kan genereren kunnen die door de
bank worden ‘afgeroomd’. Een wettelijk
schuldsaneringstraject is soms de enige uitweg.

Zorgplicht van de bank
Het handelen van banken wordt in de
rechtspraak nog maar beperkt getoetst. Over
hun adviserende rol bij beleggingen zijn
verschillende uitspraken gedaan en onlangs
gelastte de voorzieningenrechter in Amsterdam
meer coulance van een bank voordat deze tot
executie mocht overgaan.
In februari van dit jaar bepaalde de Hoge Raad
dat op grond van bestaande hypotheekaktes
niet altijd de restantvorderingen kunnen worden
uitgewonnen.
Of de rechtspraak ook conclusies zou willen
verbinden aan de rol die banken bij het
verstrekken van financieringen hebben
gespeeld, is dus nog niet zeker. Een
(proef)procedure zou een aardige verkenning
zijn van de grenzen die de rechter daarbij wenst
te stellen.

Onderhandelen

Laat het initiatief niet bij de bank

Belangrijk voor succesvol onderhandelen zijn
de volgende gegevens:
• Wat waren de oorspronkelijke
bedrijfsgegevens en aannames bij het
aangaan van de leningen? Wie heeft het
bedrijfsplan opgesteld en heeft de bank daar
een rol in vervuld?
Een goede bedrijfsanalyse van die soms
oude gegevens, levert vaak al veel
onderhandelingsmateriaal op.
• De wijze waarop de bank de onderliggende
zekerheden te gelde wil maken moet de
toets van de redelijkheid kunnen doorstaan.
• Banken beweren nogal eens dat zij de
ondernemer in goede en in slechte tijden
bijstaan. Laat u geen knollen voor citroenen
verkopen. Een ondernemer komt zonder
goede hulp veelal niet verder dan de
afdeling voor slechte leningen die alleen
mandaat heeft voor het uitwinnen van
zekerheden.
• De bank zal dreigen met executie, maar
liever onderhands willen verkopen. Daarvoor
is medewerking van de schuldenaar /
ondernemer vereist.
• Juridische mogelijkheden zijn meestal niet
groot, maar ze zijn er wel!
Slim ingezet kunnen zij de bank van al te
drastisch handelen weerhouden.

Het loont alleszins de moeite om de
oorspronkelijke situatie bij het aangaan van de
leningen te analyseren en de wijze waarop de
bank haar zekerheden wil uitwinnen kritisch
tegen het licht te (laten) houden. Daarnaast
moeten juridische en (als dat nog mogelijk is)
bedrijfsmatige alternatieven goed in kaart
gebracht worden.
Bij verschillende zaken die zich leenden voor
een nadere beschouwing van de rol van de
bank, zijn wij er in geslaagd de bank te
overreden geen restantschulden in te vorderen
of een aanzienlijk deel van de schuld kwijt te
schelden.
Daardoor konden verschillende ondernemers
na hun bedrijfsdebacle weer een leven
opbouwen zonder door torenhoge schulden
achterna gezeten te worden. Andere konden
hun bedrijf in andere vorm weer opbouwen.
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