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/  

Uw kenmerk 
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Contactpersoon 

M.A.P.M. (Thijs)  Spijkers 

Telefoon 

(06) 55 68 66 50 

Email 

mspijkers@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij e-mail van 21 maart 2021 heeft u namens de D66 fractie een technische 

vraag gesteld naar aanleiding van de behandeling van de Uitgangspunten 

aanpassing Verordening Treasury Noord-Brabant.  

 

Onderstaand treft u de vraag en het antwoord daarop. 

 

Vraag: 
In de stukken over de immunisatieportefeuille dd 12 maart 2021, vinden we 
terug dat er wordt gesproken over een beoogd rendement van Euri 62,5 mlj per 
jaar. 
In deze specificatie wordt vermeld dat er gerekend wordt met “niet gemaakte 
rentekosten” van Euro 16.2 mlj. per jaar. 
Omdat deze post te maken heeft met de immunisatieportefeuille, en dus met 
geld, mogen we ervan uit gaan dat met dit rendement een opbrengst in geld 
wordt bedoeld. 
Als dit een opbrengst voor de immunisatieportefeuille is, moeten dit kosten zijn 
voor de programma uitvoering. 
Onze vraag: 
Graag zouden wij een bevestiging ontvangen dat als bedragen uit de 
Immunisatieportefeuille worden gebruikt voor de uitoefening van 
programmaonderdelen en als opbrengst wordt gepresenteerd, dat vanuit deze 
uitvoeringsprogramma’s de rente wordt overgemaakt naar de 
immunisatieportefeuille.  
 

Antwoord: 

Investeringen in materiële vaste activa leiden tot kapitaallasten, namelijk 

afschrijvingen en rentekosten. Uw vraag betreft de rentekosten die toegerekend 

zouden worden aan deze materiële vaste activa. Door het beschikbare 

vermogen hoeven geen leningen te worden aangetrokken voor de financiering 
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van de vaste activa. Daarmee is er geen sprake van rentekosten. De niet-

gemaakte rentekosten worden gerekend tot het rendement van de 

Immunisatieportefeuille. Dit positief effect op het doelrendement van de 

Immunisatieportefeuille is niet uitgesplitst naar de te onderscheiden 

uitvoeringsprogramma’s maar is een totaalbedrag. 

In uw vraag gaat u ervan uit dat de aanwending van het vermogen van de 

Immunisatieportefeuille gebeurt in de programmaonderdelen van de begroting. 

Dat is niet het geval. De beoogde inzet van de Immunisatieportefeuille komt 

boven of naast de inzet van middelen vanuit de reguliere begroting in de 

programma’s. Daarmee kunnen door de inzet van de Immunisatieportefeuille 

nog meer beleidsdoelen worden behaald. 

Vandaar dat er binnen de bestaande spelregels vanuit de 

uitvoeringsprogramma’s geen rentekosten hoeven te worden overgemaakt aan 

de Immunisatieportefeuille. 

 

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

M.A.P.M. Spijkers 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


