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Bijlage(n) 

- 

Bij e-mails van 11 maart 2021 heeft u namens de Partij voor de Vrijheid fractie 

aanvullende technische vragen gesteld naar aanleiding van de behandeling van 

de Uitgangspunten aanpassing Verordening Treasury Noord-Brabant op vrijdag 

12 maart 2021.  

Onderstaand treft u de vragen en antwoorden op de door u gestelde vragen. 

Gelet op de omvang en brede insteek van uw vragen is het lastig een 

afbakening te maken van welke informatie u wel en niet wenst te ontvangen, 

derhalve kunnen we op voorhand niet garanderen dat we in onze 

beantwoording naar uw wens compleet zijn. Indien u aanvullend op de 

informatie die ook in de jaarrekeningen beschikbaar is nog specifieke vragen 

heeft dan beantwoorden we die graag. 

  

Vraag 4b  

"Het verwachte tekort 2021". Zoals is al aangaf geeft de provincie al een aantal 
jaren een negatieve prognose tov 122,5 m€, terwijl uiteindelijk het 
doelrendement telkens ruim wordt gehaald. Dat maakt het lastig om 'het 
verwachte tekort 2021' op waarde te schatten. Waarom zou daar nu wél 
sprake van zijn? 
Antwoord: 

Tot en met 2020 is het doelrendement behaald door de rendementen van 

obligaties, leningen en deposito’s die in eerdere jaren zijn afgesloten. Daarbij 

was sprake van een hogere rente dan nu het geval is. Deze obligaties, leningen 

en deposito’s worden geleidelijk afgelost en herbelegging van deze vrijval kan 

alleen tegen uiterst lage renteniveaus. Daarmee is het zeker dat in de komende 

jaren de oorspronkelijke doelen niet bereikt zullen worden. 

 

Vraag 4c 

Waarom rekent de provincie hier de 'niet gemaakte rentekosten' op deze manier 
in? Is het niet zo dat tov de 122,5 miljoen, er weliswaar minder rentebaten, 
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maar ook lagere rentelasten, en dus slechts een saldo van die 2 minder 
beschikbaar zou zijn? Waarom gaat u lagere kosten nu in het nieuwe 
doelrendement als baten opnemen? Ik kan de redenering niet volgen. 
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 

van de vaste activa. Daarmee is er geen sprake van rentekosten. De niet-

gemaakte rentekosten worden gerekend tot het rendement van de 

Immunisatieportefeuille. 

 

Vraag 4c 

waar in de begroting landen normaalgesproken de rentekosten? Binnen de 
programma's of binnen de immunisatieportefeuille? 
Antwoord: 

Binnen de programma’s. Zie ook bovenstaande toelichting. 

 

Vraag 4c 

'omdat de provincie geen leningenmeer hoeft aan te gaan voor financiering'-> 
graag nadere toelichting. 
Antwoord: 

Zie bovenstaande toelichting. 

 

Vraag 9 

u geeft aan dat de ratingsvereisten overbodig zouden zijn omdat geld moet 
worden geparkeerd bij de schatkist. Op welke wijze beoordeelt u de 
kredietwaardigheid van partijen aan wie u geld leent? 
Antwoord: 

Middelen die geplaatst worden in de schatkist (rekening courant of deposito’s) 

beschouwen we als uitzettingen met de hoogste kredietwaardigheid. De 

Nederlandse staat heeft de hoogste kredietwaardigheid volgens de 

gerenommeerde kredietbeoordelaars: AAA. 

Leningen die we verstrekken aan gemeenten en waterschappen hebben, door 

de wettelijke regelingen in Nederland (financiële verhoudingen binnen de 

overheid en de mogelijkheid om inkomsten te genereren), dezelfde hoge 

kredietwaardigheid.  

Bij leningen die verstrekt worden vanuit de publieke taak wordt per voorstel een 

analyse gemaakt op risico en kredietwaardigheid. Daarbij wordt indien nodig 

gebruik gemaakt externe specialistische expertise of expertise van bancaire 

partijen waarmee wordt samengewerkt. Binnen de nieuwe verordening Treasury 

zal onderzocht worden of in de toekomst standaardmodellen kunnen worden 

gebruikt om risico’s en kredietwaardigheid te beoordelen. 
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Vraag 

in de beantwoording tv dossier treasuryverordening aan dhr van Zelst van 
CU/SGP vraag 1 heeft u een (stuk) tekst uit een bericht opgenomen van het 
ministerie aan de provincie. Ik ontvang vraag de daadwerkelijke originele 
documenten van deze conversatie. 
Antwoord: 

Zie bijgaand document. 

 

 
 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M.A.P.M. Spijkers 

 

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