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Geachte heer Dijsselbloem, 

 

Wij danken u, dat u ons consulteert over de ministeriele regeling schatkistbankieren en de rekening-

courant overeenkomst schatkistbankieren. Ons commentaar in deze brief is opgesteld met het 

gegeven in het achterhoofd dat de Tweede Kamer der Staten Generaal het wetsvoorstel 

schatkistbankieren heeft aanvaard. Dat bij de kamerbehandeling de aantasting van de autonomie van 

decentrale overheden weinig gewicht is toegekend, laten we verder buiten beschouwing. Onze 

opmerkingen en commentaar op de regeling betreffen hoofdzakelijk uitvoeringstechnische en 

juridische aspecten.  

 

Wij lezen dat in het vijfde lid van artikel 5 is opgenomen, dat alle kosten van de tussenrekening ten 

laste komen van gemeenten. Wij vinden dat vreemd. Eerder is aangegeven, dat de staat in gesprek 

zou gaan met banken om dergelijke kosten te voorkomen. Ondertussen bereiken ons signalen dat een 

bank als de staatsbank ABN-AMRO flinke tarieven voor de tussenrekening bij gemeenten in rekening 

wil brengen. Wij vragen u om nogmaals het gesprek aan te gaan met banken zoals uw eigen 

staatsbank ABN-AMRO, die een flinke vergoeding willen vragen voor het openen en aanhouden van 

de tussenrekening voor het schatkistbankieren. Dit met als doel deze banken te bewegen hier van af te 

zien.   

 

Het eerste lid van artikel 3 verwijst naar een artikel in deze regeling op grond waarvan middelen van 

het schatkistbankieren zijn uitgezonderd. Er is een foutje in de verwijzing geslopen. Niet in artikel 2 

maar in de artikelen 6 en 7 van de conceptregeling zijn de bepalingen opgenomen die middelen van 

het schatkistbankieren uitzonderen.  
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In artikel 4 is een beperkende bepaling opgenomen voor het vervroegd kunnen laten vrijvallen van 

deposito’s. Dat kan alleen als de middelen nodig zijn voor het uitoefenen van de publieke taak.  

Door het stelsel van dubbelboekhouden dat gemeenten hanteren, is het verband tussen de financiering 

en de betaling van facturen doorsneden. Feitelijk is sprake van concernfinanciering. Een specifieke 

euro is daardoor niet toe te wijzen aan een bepaalde uitgave.  

 

In die zin is het ontstaan van een liquiditeitstekort voor betalingen niet te benoemen als een tekort voor 

publieke uitgaven of een tekort voor niet-publieke uitgaven. Een gemeente kan een verzoek tot het 

voortijdig laten vrijvallen van deposito’s daarom altijd toewijzen aan publieke uitgaven van die 

gemeente. Nagenoeg alle betaling zijn uit hoofde van de publiek taak. Maar ook is de bewijslast 

daarvoor door de afwezigheid van een rechtstreeks verband tussen specifieke betalingen en de 

financiering er van moeilijk te leveren. De beperkende bepaling is in onze ogen overbodig en 

ongewenst. We verzoeken u de beperking te laten vervallen.  

 

In artikel 6 is het drempelbedrag opgenomen waaronder gemeenten overtollige middelen niet in de 

schatkist hoeven aan te houden. Het drempelbedrag is de gemiddelde bankstand gerekend over een 

kwartaal. Wij vragen aandacht voor de rapportageverplichting waaraan wordt getoetst of een gemeente 

de drempelwaarde niet heeft overschreden. Een rapportage door de gemeente in de paragraaf 

financiering van de jaarrekening is daarvoor voldoende. De reguliere accountantscontrole borgt dat de 

rapportage getrouw is en dat de gemeente rechtmatig heeft gehandeld door de drempelwaarde 

gemeten over een kwartaal niet te overschrijden. Wij vragen u bij het uitwerken van deze 

rapportageverplichting aandacht te besteden aan de op grond van artikel 7 van de ministeriele regeling 

uitgezonderde middelen. Deze middelen staan wel op bankrekeningen, maar  vallen buiten de 

berekening van het drempelbedrag. 

 

Op grond van het zesde lid van artikel 2 kunnen gemeenschappelijke regelingen worden uitgezonderd 

van het schatkistbankieren. Op grond van artikel 7 kunnen bepaalde middelen van gemeenten worden 

uitgezonderd. Wij hebben u om een oplossing gevraagd voor de problematiek van afkoopsommen van 

het rijk die in het verleden zijn verstrekt en waarbij rekening is gehouden met een toekomstig 

rendement voor de ontvanger van de afkoopsom. Wij zien dat deze middelen bij gemeenten op grond 

van artikel 7 van de regeling niet zijn uitgezonderd. En ook als deze afkoopsommen zijn ondergebracht 

in een gemeenschappelijk regeling kunnen ze niet op grond van het zesde lid van artikel 2 van de 

regeling worden uitgezonderd. U hebt ons in het verhelderend gesprek van 28 mei 2013 toegezegd te 

onderzoeken hoe groot deze problematiek is. Pas daarna wilde u met ons in gesprek over een 

mogelijke oplossingsrichting. Wij vragen u ons te informeren hoe het met dit onderzoek staat.  

 

In de eenzijdige rekening-courant overeenkomst is in het vierde lid van artikel 3 opgenomen dat het rijk 

als ultimum remedium een roodstand van een gemeente bij de schatkist kan verrekenen met andere 

vorderingen van de gemeente op het rijk. Ons en ook gemeenten is altijd verzekerd dat sprake zou zijn 

van een deugdelijke Chinese Muur tussen het schatkistbankieren en ander rijksbeleid. De hiervoor 

genoemde bepaling staat vermenging van ander rijksbeleid voor gemeenten met het 

schatkistbankieren toe. Het ondergraaft de Chinese Muur. Wat ons betreft wordt deze bepaling bij het 

opmaken van de definitieve overeenkomst geschrapt.  
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Ons heeft de vorm van een eenzijdige overeenkomst voor de rekening-courant overeenkomst 

verbaasd. Een uitdrukkelijk wilsovereenstemming van de gemeente als rechtspersoon ontbreekt. De 

overeenkomst krijgt stilzwijgend rechtsgeldigheid door gebruik van de rekeningcourant. Waarom wordt 

niet geopteerd voor een door twee partijen getekende overeenkomst? Wij wensen een tweezijdige 

overeenkomst tussen de staat en elke gemeente.  

 

 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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Lid directieraad  

   

 




