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Commentaar op en vragen over notitie “Financiering door middel van een swap”van 17 februari 

2012 
 

Achtergronden die ontbreken in de notitie van het college 
Algemeen 

Het college onderschat de situatie op de financiële markten. Dat leidt er onder meer toe dat het college uit gaat uit gaat van 

stabiliteit en veronderstelt dat in de financiële wereld de komende 40 jaar de spelregels gelijk blijven. Dat is nu net het 

meest onwaarschijnlijke scenario. We hebben nu (nog steeds) een bankencrisis waar de EU op reageert door banken steeds 

verder beperkt worden in hun vrijheid van handelen. Het is te hopen en de kans is groot dat dit proces doorgaat tot het 

punt dat banken de politiek niet meer kunnen chanteren met het “to big to fail” dreigement. De komende 10 jaar zal de 

financiële wereld in het EU gebied maar ook wijder structurele aanpassingen van ingrijpende aard ondergaan. Verder 

hebben we momenteel een landencrisis in het EU gebied. Overheden wordt, onder bedreiging met torenhoge boetes en 

ingrijpen in de nationale autonomie, begrotingsdiscipline opgelegd. Het gevolg zal zijn dat lenen door de overheid beperkt 

wordt en ook lagere overheden worden gesanctioneerd bij te expansief beleid. Het is naïef te veronderstellen dat daarbij 

bestaande situaties geëerbiedigd zullen worden. De druk van de financiële wereld is bovendien zo groot dat landen die niet 

aanpassen, uitgesloten worden van externe financiering, althans op normale condities. De derde crisis, die in het onroerend 

goed, is inmiddels begonnen en zal de komende jaren in hevigheid toenemen. De kans is groot dat een aanzienlijk deel van 

de institutionele beleggers en de bevolking geconfronteerd zal worden met een crisis omdat de marktwaarde van hun 

bezittingen zakt tot aan of onder de daarop rustende financiering. Dit risico is te groot om voorbij te gaan aan de gevolgen 

die dat zal hebben.  

 

De gevaarlijkste dreiging op dit moment  is echter de valuta oorlog die sinds 2007 gaande is tussen de USA en de rest van de 

wereld
i
 , waarbij in Amerika inflatie wordt opgewekt door ongekende hoeveelheden geld in de nationale economie te 

pompen om zo de dollar ten opzichte van andere valuta goedkoper te maken en de eigen export te stimuleren ten koste 

van de economie van andere landen. Valutaoorlogen zijn in het verleden altijd slecht geëindigd. In het beste geval blijft het 

beperkt tot een periode waarin landen instabiliteit voeden door met wisselend succes elkaars marktaandeel af te pakken 

ten koste van internationale samenwerking. In het slechtste geval eindigt het  met langdurige inflatie, recessie en oorlog
ii
. 

Er bestaan nog geen instrumenten ter beheersing van dit fenomeen en economen zijn niet in staat een effectieve aanpak te 

formuleren. 

 

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de huidige omstandigheden nopen tot de grootst mogelijke terughoudendheid 

wat betreft het aangaan van financiële verplichtingen. Naarmate het eigen vermogen minder wordt vermindert ook de 

capaciteit om een periode van recessie te overbruggen. 

 

Financiële situatie Deventer 

Het college overschat eveneens de financiële kracht van de gemeente. De rapportage van de accountant over de stresstest 

zijn zonder discussie met de raad terzijde gelegd. 

 

Het weerstandsvermogen is kunstmatig versterkt om de benodigde factor 1 voor de ratio weerstandsvermogen te halen. 

Ter vestiging van de basis van deze kunstmatige versterking is een reëel en stellig voornemen uitgesproken door het college 

om woningen te bouwen in het gebied Deventer Noordoost. Bij de discussie over een initiatief van D66 om te komen tot 

een zonnepanelenpark in Deventer Noordoost is gebleken dat de algemene opinie bij de raad is dat er de komende 10 jaar 

geen sprake zal zijn van woningbouw in dit gebied. Mede omdat thans op alle thans nog beschikbare nieuwbouwlocaties, 

voor zowel corporaties als vrije sector al enkele jaren geen significante initiatieven meer genomen worden. In alle 

redelijkheid ontbreekt derhalve de grond voor een reëel en stellig voornemen tot woningbouw in Deventer Noordoost. Het 

is een kunstgreep. Verder is de door de accountant bij de vaststelling van de jaarrekening vereiste planmatige 

onderbouwing van het reëel en stellig voornemen nog steeds niet beschikbaar. Evenmin heeft het college voldaan aan de 

toezegging om bij elke grotere investering duidelijk te maken wat de consequenties zijn voor de weerstandratio. 

 

vragen en opmerkingen over wat wel in de notitie staat 
Pagina 1/2 

In het besluit wat door de gemeenteraad is genomen in oktober is besloten het project, in afwijking 
van de normale toerekening, een rente toe te rekenen van 4,5%. De consequentie van dat besluit is 
[2]dat eventuele rentevoordelen/nadelen via het renteresultaat zichtbaar worden. Dit heeft dus geen 

effect op het project. 
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Commentaar 

Dat neemt niet weg dat de investering volgens het college tussen de tussen de € 26.756.829 en € 41.597.761aan 

rente gaat kosten die boekhoudkundig wel wat versluierd kan worden maar in de realiteit toch wel degelijk het 

gevolg zijn van de nieuwbouw. 

 

Pagina 2 

Volgens het Treasurystatuut moeten we minimaal twee offertes aanvragen. De gedachte hierachter is 

geweest dat we vergelijkingsmateriaal hebben en we de voor de gemeente beste deal kunnen sluiten. 

Commentaar 

De gedachte is natuurlijk ook geweest om de kans op gesjoemel te beperken. 

 

Pagina 2 

Echter, slechts één bank heeft een offerte uitgebracht. 

Daarom hebben we besloten niet hierop in te gaan, omdat er geen vergelijking mogelijk was. 

Commentaar 

De eis is niet dat er minimaal twee banken moeten offreren. Dit is dus een zelfbedachte barrière. 

 

Pagina 2 

In de wereld van de financieringsoffertes moet snel gehandeld worden: offertes staan doorgaans 

maar 5 minuten open. 

Vraag 

Er van uitgaande dat er snel en verantwoord gereageerd moet worden moet de gemeente kunnen 

beschikken over een raamwerk waarbinnen de offerte snel beoordeeld kan worden. Voor een 

doeltreffende controle op het handelen van het college dient de raad te beschikken over dit 

raamwerk. Wil het college dit inzichtelijk maken? 

NB dit is de derde keer dat we deze vraag, in andere bewoordingen, stellen, het is in strijd met het 

algemeen belang als het college een belangrijke vraag over een gewichtig onderwerp weigert 

adequaat te beantwoorden. 
 

Blz3 tot en met 5 

commentaar 

De beweringen over en de onderbouwing van het renteverschil kloppen niet. Zie onder meer het verhaal van de Mol van 

Otterloo. Wij zorgen nog voor een onderbouwing waar dat uit blijkt. 

 

Pagina 5 en verder 

Het verschil in rentekosten tussen de annuïteit en de swap is in bovenstaand staatje weergegeven. 

commentaar 

Het verschil zal in de loop van de tijd gaan variëren en pendelen tussen positie, neutraal en negatief afhankelijk van de 

dynamiek op de financiële markt. Gelet op de marktwerking zal de trend verkleining van het verschil zijn. Het college 

overschat het huidige verschil en staart zich blind op de omstandigheden van nu. 

 

Pagina 6 

Of de bank gaat speculeren met andere portefeuilles met extra risico’s voor de gemeente valt buiten 

ons gezichtsveld en buiten de taak van de gemeente. Wel is er een aantal zekerheden ingebouwd: 

• de jaarrekening van de bank wordt gecontroleerd door een accountant; 

• De bank staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank; 

• De bank staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

commentaar 

Ondanks de genoemde waarborgen moest ABNAMRO gered worden, opnieuw een signaal van de naïviteit van het college. 

Er zijn geen zekerheden, laat staan waarborgen. De gemeente moet zekerheid zoeken. 

 

Pagina 6 

Wat zegt het treasurystatuut over de swap? 

Het Treasurystatuut zegt in paragraaf 5.3, randvoorwaarden onder andere het volgende over swaps: 

“Het gebruik van financiële derivaten is toegestaan maar deze worden uitsluitend toegepast ter 

beperking van financiële risico’s. Een beslissing tot het afsluiten van een derivatentransactie wordt 

niet genomen dan nadat het advies van een externe deskundige is ingewonnen. Voorwaarde is dat 
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deze externe deskundige onafhankelijk is en geen direct geldelijk belang heeft bij de uitkomst van te 

nemen beslissingen of de uitvoering ervan; 

Voor het afsluiten van een financiële derivatentransactie is schriftelijke toestemming van de 

verantwoordelijke wethouder vereist; 

Rente instrumenten worden overeengekomen met uitsluitend kredietwaardige partijen bestaande uit 

financiële ondernemingen die gevestigd zijn in een lidstaat en waarbij zowel de lidstaat als de 

financiële onderneming ten minste beschikken over een AA – rating, afgegeven door ten minste twee 

ratingbureaus; 

De financiële instellingen moeten onder toezicht staan van door de wetgever of de Europese Unie 

aangewezen instellingen; 

De gemeente behoudt zich het recht voor de uitzetting met onmiddellijke ingang op te eisen indien de 

rating gedurende de uitzetting wordt verlaagd tot onder de minimum vereiste rating.” 

Daarnaast gelden uiteraard ook de eisen die aan langlopende geldleningen worden gesteld, maar niet 

specifiek voor een swap gelden. 

Commentaar 

Paragraaf 5 van het treasurystatuut gaat over rentemanagement. Het boven aangehaalde citaat is afkomstig uit die 

pararaaf. Het inzetten van een swap is echter in dit geval bedoeld als een financieringsmiddel zoals al aanstonds blijkt 

uit onderwerp en eerste zin van de notitie van het college die als volgt luiden: 

 Onderwerp : Financiering door middel van een swap 

 Inleiding 
Tijdens de Politieke Markt van 25 januari 2012 – en ook daarna nog – heeft u wethouder Financiën 

Marc-Jan Ahne diverse vragen gesteld over de financiering door middel van een zogenaamde swap - 

constructie en aangegeven deze vragen door ons college beantwoord te willen hebben voordat u tot 
besluitvorming overgaat. 

Ook op andere plaatsen in de notitie van het college blijkt zonneklaar dat het gaat om financiering en niet om 

rentemanagement. Financieren is in het treasurystatuut geregeld in paragraaf 3 en niet in paragraaf 5. Het 

college slaat hier de plank geheel mis. 
 

In paragraaf 3, derde lid, derde bullet van het treasurystatuut staat: 

Toegestane vormen bij het aantrekken van financieringsmiddelen zijn: onderhandse leningen, commercial paper (CP), 

medium term notes (MTN) en Certificates of deposit (CD);  

De swap is dus voor de gemeente Deventer geen toegestaan financieringsinstrument. Het falen van het college op dit 

onderwerp begint groteske vormen aan te nemen. Als de raad dit college in afwijking van het treasurystatuut wel een swap 

zou toestaan zal de incompetentie van het college in deze zeker ernstig afbreuk doen aan de belangen van de gemeente. 

 

Om duidelijk te maken dat commercial paper (CP), medium term notes (MTN) en Certificates of deposit (CD) geen 

swap kunnen inhouden het volgende: 

Medium Term Notes  

Leningen die beter verhandelbaar zijn dan de onderhandse leningen waar gemeenten vaak gebruik van maken. De 

Medium Term Notes worden uitgegeven in coupures van 1.000.000. De leningen die geplaatst worden door 

gemeenten, hebben verschillende looptijden, meestal tussen de twee en tien jaar. De handel is niet publiek, maar 

verloopt via dealers, zoals bijvoorbeeld de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). De plaatsing kan over een langere 

tijd gespreid worden, waarbij het maximum van de totale lening op 500.000.000, gesteld is. 

Commercial paper 

Een commercial paper is een verhandelbare schuldbekentenis (lening) die is uitgegeven door een bedrijf of een 

andere niet-kredietinstelling. Het betreft een schuldpositie die men aangaat met een bank of een andere financiële 

instantie, waar men geen zekerheden tegenover stelt. Het bedrijf zal wel een goed track-record moeten hebben, 

wil het een commercial paper kunnen uitgeven. Een commercial paper is voor een bedrijf een relatief goedkope 

wijze om in de benodigde liquiditeiten te voorzien. 

De looptijd van de commercial paper, die met name bedoeld is om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vullen, is 

gewoonlijk korter dan twee jaar, over het algemeen tussen een en zes maanden. 

Commercial paper wordt in grote coupures (niet kleiner dan EUR 500.000) uitgegeven en is met name bedoeld om 

te worden geplaatst bij professionele beleggers (institutionele beleggers en banken). 

Certificate of deposit 

Een voornamelijk in USA gangbare vorm van sparen vergelijkbaar met het Nederlandse spaardeposito. 

Certificate of Deposit. Short- or medium-term, interest-bearing, FDIC-insured debt instrument offered by banks and 

savings and loans. CDs offer higher rates of return than most comparable investments, in exchange for tying up 
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invested money for the duration of the certificate's maturity. Money removed before maturity is subject to a 

penalty. CDs are low risk, low return investments, and are also known as "time deposits", because the account 

holder has agreed to keep the money in the account for a specified amount of time, anywhere from three months 

to six years. 

Vraag 

Zal het college persisteren nu blijkt dat haar doel niet in overeenstemming is met het trasurystatuut? 

Wat vindt het college er van dat er, onder haar verantwoordelijkheid, in dit dossier evidente 

technische misslagen zijn gemaakt? 
Commentaar(vervolg) 

In paragraaf 3, derde lid, vierde bullet van het treasurystatuut staat: 

Het aangaan van transacties geschiedt (aantoonbaar) tegen marktconforme voorwaarden. Offertes worden bij minimaal 

twee partijen gevraagd.  

Dat betekend dat de raad vooraf zal moeten oordelen over de vraag of aan deze voorwaarde is voldaan. Achteraf is zinloos. 

Vraag 

Hoe zal het college, vooraf en achteraf, aantonen dat de transactie tegen marktconforme 

voorwaarden is aangegaan? 
 

Pagina 7 

Wij willen de swap (zonder verrekening ) uitsluitend inzetten als financiering: wij hebben het geld 

direct nodig voor een aanwijsbare financieringsbehoefte. 

Commentaar 

Hier wordt nog eens bevestigd dat het college de swap in dit verband ziet als een financieringsinstrument (paragraaf 3 van 

het treasurystatuut) en niet als een instrument van rentemanagement (paragraaf 5 van het treasurystatuut). 

 

Nog onbeantwoord gebleven vragen uit de notitie van gemeentebelang dd 24 januari 

2012 

1. Welke redenen hebben de banken die wel uitgenodigd zijn maar geen offerte hebben ingediend opgegeven 
voor hun weigering?  

 
Banken willen geen langlopende annuïtaire leningen verstrekken omdat ze dan zelf het risico lopen bij stijgende 
rentes. Als zij een lening verstrekken met een looptijd langer dan 10 jaar, willen zij na 10 jaar een renteherziening 
zodat het risico van een hogere rente bij de gemeente ligt.  

 

Het antwoord op deze vraag lijkt in tegenspraak met het feit dat er tenminste een bank is die wel 
bereid is/was een lening te verstrekken met de gevraagde kenmerken. Uit de beantwoording van de 
vragen van het CDA blijkt dat slechts mondeling is toegelicht. 
 
Nieuwe vraag 2a: Is het College bereid aan de 3 banken die weigerden een schriftelijke bevestiging 
met toelichting te vragen en voor te leggen aan de Raad? 

1. Is het College bekend met het feit dat in brede kring bezwaar bestaat tegen de combinatie van audit en 
advieswerk door accountantsfirma’s bij dezelfde cliënt.[i][ii] ? Is het College niet huiverig voor een verbod 
gedurende de looptijd van de swap waardoor de gemeente tussentijds onvrijwillig van adviseur dan wel 
accountant moet wisselen?  

 
Wij hebben twee offertes opgevraagd waarbij Deloitte de goedkoopste was. Dit onderzoek is uitgevoerd door het 
onderdeel Enterprise Risk Services van Deloitte in Amstelveen. Dit onderdeel werkt gescheiden van de 
huisaccountant (vestiging Arnhem). Het onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van Enterprise Risk Services. 
Deze medewerkers hebben geen accountantsachtergrond maar hun ervaring opgedaan bij banken.  
Als er al een verbod zou komen, geldt dit voor nieuwe gevallen, niet voor bestaande . Bovendien is het werk van 
Deloitte afgerond: het was een éénmalige opdracht.  
 

Het antwoord gaat geheel voorbij aan het feit dat, zoals blijkt uit de meegezonden links, tenminste in 
het bedrijfsleven en bij de regering en het parlement ernstige bezwaren bestaan tegen de 
vermenging van audit en advieswerk. Dat de gemeente hier luchthartig overheen stapt en niet 
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fundamenteel in gaat op deze bezwaren maar (ongevraagd) volstaat met te melden dat het om de 
laagste kosten ging maakt een weinig degelijke indruk. 
 
Nieuwe vraag 4a: Wat vindt het College van de tendens om vermenging van audit en advieswerk te 
gaan beperken en zelfs te verbieden? 

1. Swap betreft een technisch ingewikkelde constructie en is, zeker qua risk management, voor de gemeente 
onbekend terrein. Inmiddels is het voorstel in de publiciteit bovendien uitgegroeid tot een “gevoelig 
onderwerp”. Is het achteraf gezien verstandig geweest, gelet op de eis van onafhankelijkheid uit het 
treasurystatuut, het vereiste onderzoek op te dragen aan de firma van de eigen accountant en is het a 
fortiori wel verstandig nu aan dit advies alleen vast te gaan houden?  

 
Een swap is een reguliere financieringsmethode die door het bedrijfsleven en door diverse andere gemeenten al 
langer toegepast wordt. Uit het advies en uit informatie-uitwisseling met collega gemeenten blijkt dat wij de 
risico’s goed onderkend hebben.  
De onafhankelijkheid uit het treasurystatuut slaat op het feit dat degene die het advies uitbrengt, geen financieel 
belang mag hebben bij het afsluiten van de lening. Een advies van bijvoorbeeld een bank is dus niet toegestaan.  

 

Nieuwe vraag 5a: Waaruit blijkt de beperkte betekenis van het woord “onafhankelijk” in het 
treasurystatuut? 

1. Het advies van de accountant zegt inhoudelijk niet veel meer dan dat er nog veel onbekend is. Maakt dat het 
advies prematuur en onvoldragen waardoor het niet kan dienen als advies als bedoeld in het 
treasurystatuut?  

 
Veel is nog onbekend omdat we nog geen swap hebben afgesloten. Voordat we een swap afsluiten vragen wij 
advies aan een onafhankelijk deskundige en vraagt het college de raad om zijn wensen en bedenkingen. Het gaat 
dus om de financieringsmethode. De overige vragen zijn terechte aandachtspunten die bij het afsluiten van een 
swap worden meegenomen. 
 

De vraag was of het volgens het treasurystatuut vereiste advies niet prematuur was. 
 

Nieuwe vraag 6a: Is het College bereid om op een later tijdstip als het merendeel van de nu nog 
openstaande punten kan worden ingevuld opnieuw een advies van een externe deskundige aan de 
Raad voor te leggen? 

 
Deventer 24 februari 2012 
 
Gemeentebelang 
Jaap van Duin 
0653255132 
 

 
 

 

                                                           
i
 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1033328/2010/10/15/Valuta-oorlog-lijkt-te-
escaleren.dhtml 
ii
 Currency wars, the making of the next global crisis. James Rickards, Penguin group, 2011 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1033328/2010/10/15/Valuta-oorlog-lijkt-te-escaleren.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/1033328/2010/10/15/Valuta-oorlog-lijkt-te-escaleren.dhtml

