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CONSULTATIEREACTIE 
 
Reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken op ‘Regeling financiële derivaten 
Wet marktordening gezondheidszorg’ (Wmg).  
 
Datum: 1 december 2020 

 

 
Inleiding   

De Nederlandse Vereniging van Banken1 (NVB) reageert graag op het verzoek vanuit het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) ten aanzien van het gebruik van financiële derivaten 

door zorgaanbieders. Hieronder treft u onze reactie op hoofdlijnen en het aanbod voor een 

uitgebreidere toelichting op korte termijn, omdat wij waarde hechten aan zorgvuldige inbedding en 

gebruik van financiële derivaten als beheersingsinstrument in de gezondheidszorg.  

 

Reactie op hoofdlijnen 

• De NVB staat positief tegenover het (verantwoord) gebruik van financiële derivaten door 

zorgaanbieders als dat leidt tot prudente beheersing van risico’s in de bedrijfsvoering van 

zorgaanbieders.  

• Wij zijn van mening dat het gebruik van financiële derivaten door zorgaanbieders toegevoegde 

waarde kan hebben, zeker waar die derivaten ingezet worden om renterisico’s volgend uit de 

financiering van (nieuwbouw)projecten te beheersen.  

• Naar ons begrip heeft de regeling tot doel om uitsluitend opwaartse renterisico’s af te kunnen 

dekken. Het indekken van neerwaartse risico’s zou wat ons betreft ook een mogelijkheid 

moeten zijn voor de zorgaanbieder om een mismatch te voorkomen met de onderliggende 

financiering. Het niet afdekken van neerwaarts renterisico heeft niet alleen maar voordelen. 

• Banken maken op basis van reeds bestaande en toepasselijke wet- en regelgeving en hun 

eigen commerciële beleid een afweging of zij – in het belang van hun klant - financiële 

derivaten kunnen aanbieden aan (niet-)professionele klanten.  

• Wij voorzien dat door deze regeling financiële derivaten beperkt kunnen worden ingezet in de 

gezondheidszorg. Investeringen die voortvloeien uit de noodzakelijke verduurzamingsopgave 

zouden juist aanleiding moeten zijn om financiële derivaten in te zetten. Verantwoord gebruik 

leidt immers tot beheersing van risico’s en daarmee tot een prudente inzet van publieke 

middelen. 

 

Gesprek op korte termijn 

De NVB biedt aan om met het ministerie te spreken over het verantwoord inzetten van financiële 
derivaten in de bedrijfsvoering van de gezondheidszorg. Twee onderwerpen staan ons inziens hierbij 
centraal:  
 

1. Gebruik van derivaten door zorginstellingen: wat is het doel? 
2. Uitvoerbaarheid van de regeling: hoe gebruik te borgen? 
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1 Specifiek gaat het hier om ABN AMRO, ING, Rabobank 


