
Geachte heer Plasterk, 

Wij danken u voor de consultatie met kenmerk 2014-0000469567 over het wijzigen van het Besluit 
Begroten en Verantwoorden (BBV) om de regels voor de verantwoording over het gebruik van 
derivaten door gemeenten duidelijker vast te leggen. In aanvulling voor ons oordeel hebben wij per 
mail verzocht eveneens de voorgenomen wijziging van de Regeling uitzettingen en derivaten 
decentrale overheden (Ruddo) betreffende aanvullende regels voor het gebruik van derivaten aan 
ons toe te zenden, zodat we beide wijzigingen in samenhang konden beoordelen. De voorgenomen 
wijziging van Ruddo hebben wij als bijlage bij de mail van 14 oktober 2014 mogen ontvangen. Dit 
advies betreft zowel de aanpassing van het BBV als van de ministeriele regeling Ruddo. 

In de aanpassing van Ruddo worden de figuren die gemeenten als derivaat mogen afsluiten, beperkt 
tot enkele bekende figuren. Met de beperking worden ondoorzichtige varianten die ook wel worden 
aangeduid als exoten, uitgesloten. Ook wordt met de voorgenomen wijziging een verbod op een 
eenzijdige bijstortverplichting voor alleen de gemeente gerealiseerd. Met de wijziging mogen 
gemeenten geen open posities meer aanhouden. Al met al blijven alleen een gelimiteerd aantal 
bekende figuren van derivaten beschikbaar voor gemeenten en kunnen derivaten blijvend worden 
gebruikt voor langlopende financiering tegen een vaste rente. De risico’s van het gebruik van 
derivaten worden met de wijzigingen verkleind. Wij staan dan ook positief tegenover de wijzigingen 
van Ruddo zoals vermeld in de bijlage bij de mail van 14 oktober 2014. 

 Minister dr. R.H.A. Plasterk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
Postbus 20011 
2500 EA  'S-GRAVENHAGE  

bijlage(n) doorkiesnummer 

(070) 373 8226 
betreft 

wijziging BBV en Ruddo 

inzake gebruik derivaten 

uw kenmerk 

2014-0000469567 
ons kenmerk 

ECFE/U201401924 
datum 

22 oktober 2014 
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Bij gebruik van derivaten hoort vanzelfsprekend een goede verantwoording. Dat de regels hiervoor 
nu in het BBV worden vastgelegd, creëert duidelijkheid. Ook hier staan wij positief tegenover. Op de 
verantwoordingsregels zelf hebben wij geen opmerkingen. 

 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

drs. C.J.G.M. de Vet 
Lid directieraad
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