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Realkredit på himmelflugt
Traditionelt set har andelsboligforeningernes bidragssatser været lave, fordi der ikke
er nogen nævneværdi risiko forbundet med
realkredit til andelsboligforeninger, men
de seneste år har bidragssatserne været på
himmelflugt. ABF har undersøgt, hvor galt
det står til, og som I kan læse i dette nummer af ABFnyt, er det ikke små ubetydelige
stigninger, men beløb som kræver sine ofre i
form af forhøjede boligafgifter og frustrerede
andelshavere.
Ifølge Realkreditrådet er ’bidraget’ en løbende omkostning, som udgør en procentdel
af den til enhver tid gældende restgæld. Altså
realkreditinstituttets pris for at administrere
et lån. Så langt, så godt. Men jeg undrer mig
altid over, på hvilken baggrund, at prisen
fastsættes. Er det belåningsgraden? Risikoprofilen? Eller omkostninger til drift og tab?
Ja, man kan kun gætte, for det er ikke
noget, som realkreditinstitutterne råber højt
om. Men når jeg ser på den undersøgelse,
som ABF har foretaget, må jeg konstatere, at
prissætningen virker helt vilkårlig. For det
undrer mig, hvordan det kan retfærdiggøres, at nogle foreninger betaler næsten 2 % i
bidrag, mens andre ingenting betaler.
Andelsboligforeninger anses af realkreditinstitutterne som erhvervskunder. Som
erhvervskunde er alle lånevilkår aftalebaserede, og andelsboligforeningens bestyrelse skal
selv forhandle vilkår og priser.
Men bestyrelsen i en andelsboligforening
er ikke en professionel aktør. Det er helt
almindelige mennesker uden særlige forudsætninger for at indgå i den slags aftaler, og
jeg savner, at man som andelsboligforening

Som andelsboligforening er man
ofte på herrens mark og famler
i blinde, når bidragssatsen skal
fastsættes
er omfattet af den forbrugerbeskyttelse, som
private boligejere har i form af faste vilkår og
officielle prislister.
Som andelsboligforening er man ofte på
herrens mark og famler i blinde, når bidragssatsen skal fastsættes. For der findes ingen
prislister eller statistik at støtte sig til, og
måske er det det, der gør, at andelsboligforeningerne ser ud til at være blevet realkreditinstitutternes guldkalv.
Erhvervskundernes bidragssatser er fra
2008 til 2012 steget dobbelt så meget som
private boligejeres, og igen ser vi, at andelshavere rammes af at blive betragtet som
erhvervskunder.
Tilmed er markedskræfterne sat ud af spil.
Det er nemlig de færreste andelsboligforeninger, der reelt har mulighed for at skifte kreditinstitut. Derfor vil jeg opfordre konkurrencemyndighederne og de ansvarlige politikere
til at se på de retningslinjer, som gælder for
fastsættelse af bidragssatser. Den vilkårlighed
og uigennemsigtighed, der hersker på realkreditmarkedet, er simpelthen ikke rimelig.
Indtil vi får en løsning, vil jeg anbefale alle
andelsboligforeninger at se nærmere på ABF’s
undersøgelse. Står det til mig, skal det nemlig
være slut med, at andelsboligforeninger
stiltiende accepterer realkreditinstitutternes
forhøjelser af bidragssatsen. n
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