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Datum 
 

: 17 februari 2012 

Aan 
 

: De gemeenteraad 

Meridio : 683767 
Van 
 
 

: Het college van B&W  
 

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. Door wethouder Ahne is  toegezegd deze vragen te zullen beantwoorden, 
hetgeen ons college  in deze notitie doet. Wij hebben  ervoor gekozen de beantwoording van uw 
vragen zo veel mogelijk te vervlechten in een procesmatig verhaal: hoe we het aangepakt hebben en 
waarom.  
 
Vooraf wil het college stellen dat nu,  maar ook in eerdere discussies,  langdurige zekerheid voor wat 
betreft de rentelasten voorop staat. Hiermee voorkomen wij dat onnodige risico's worden 
vooruitgeschoven naar de toekomst. Deze keuze is bij het bespreken van de financiering in oktober 
2011 ook met u gedeeld.  
 
Om die zekerheid te vergroten is allereerst gekozen voor financiering met uitgestelde storting, dat wil 
zeggen dat de lening beschikbaar gesteld wordt op het moment dat  ook de financieringsbehoefte 
ontstaat. Hiermee voorkomen wij onnodige rentebetalingen in de periode dat de middelen nog niet 
nodig zijn,  maar hebben wel nu al zekerheid over het rentepercentage ook al gaat de lening pas later 
in. 
 
Daarnaast kiezen we voor het opdelen van de lening in verschillende delen die elk een looptijd 
hebben die zoveel mogelijk aansluit bij de afschrijvingstermijn. Hiermee voorkomen we dat een lening 
nog doorloopt terwijl wellicht een herinvestering reeds noodzakelijk is (bijvoorbeeld op installaties die 
sneller afgeschreven zijn dan het gebouw). 
 
Tot slot kiezen wij voor het vastzetten van de rente voor de gehele looptijd van de lening, daarmee 
hebben we zekerheid ook naar de toekomst toe. Op dit moment was het ook mogelijk geweest de 
rente slechts vast te zetten voor een periode van tien jaar. Diverse banken willen ons dan het geld 
graag lenen. Dit brengt dan echter na tien jaar een herfinancieringrisico met zich mee.   Met name 
voor de grootste lening (voor het gebouw) geldt dan dat nog maar 1/4 van de afschrijvingstermijn is 
verstreken zodat herfinanciering tegen een hoger rentepercentage de rentelasten fors kan verhogen. 
 
 
Aanleiding tot de financieringsconstructie 
 
De gemeente werkt met een systeem van totaalfinanciering. Bij totaalfinanciering staan tegenover alle 
gemeentelijke investeringen alle afgesloten langlopende leningen. Hierover wordt een gemiddelde 
rente berekend, de omslagrente, die aan alle investeringen toegerekend wordt. Dit  in tegenstelling tot  
projectfinanciering, waarbij voor elk afzonderlijk project een lening wordt gezocht die  toegerekend 
wordt aan dat project. Zodoende staan er op de balans diverse investeringen met verschillende 
rentepercentages.  
 
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 
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dat eventuele rentevoordelen/nadelen via het renteresultaat zichtbaar worden. Dit heeft dus geen 
effect op het project. 
 
Door de voorgenomen bouw van het SHK ontstaat een extra financieringsbehoefte van € 65,4 miljoen. 
Deze behoefte wordt betrokken bij het systeem van totaalfinanciering. Van deze financieringsbehoefte 
wil het college  80%  afdekken met langlopende leningen en 20%  laten meelopen in de totale 
gemeentelijke financieringsbehoefte. Door voor deze mix te kiezen zijn we flexibel (niet meer 
kortlopend lenen dan op dat moment nodig is)en waken we tevens voor overliquiditeit. 
 
Uitspraak raad in oktober 2011 en proces daarna 
 
In oktober 2011 heeft de raad zich ook voor deze verhouding uitgesproken.  Een andere verhouding, 
bijvoorbeeld 50/50, is niet gewenst omdat we dan in de knel komen met onze kasgeldlimiet. Dit wordt 
verderop verklaard. 
Oorspronkelijk wilden we een constructie kiezen van annuïtaire leningen met looptijden van 10 tot 40 
jaar. Deze looptijden sluiten aan bij de financieringsbehoefte die ontstaat door de 
afschrijvingstermijnen voor grote (bouw) projecten  Hiervoor hebben we vier banken uitgenodigd een 
offerte te doen.  
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. 
Echter, slechts één bank heeft een offerte uitgebracht.  
Daarom hebben we besloten niet hierop in te gaan, omdat er geen vergelijking mogelijk was.   
 
In de  wereld van de financieringsoffertes moet snel gehandeld worden: offertes staan doorgaans 
maar 5 minuten open. Vervolgens moeten er zaken gedaan worden. Daarom worden zaken 
telefonisch afgehandeld en is het niet gebruikelijk om schriftelijk offertes te verstrekken.  
Van twee banken hebben we wel een schriftelijke reactie gehad maar geen offerte. Eén reactie 
vooraf dat men alleen een andersoortige lening willen aanbieden die sterk afweek van onze vraag. De 
tweede reactie met redenen omkleed dat zij niet kunnen offreren. Ook van een geldmakelaar waar wij 
nog geen zaken mee gedaan hebben, hebben we een reactie gehad die dat op deze wijze schriftelijk 
wilde afronden met het oog op toekomstige relaties. 
 
De reacties van de banken waren als volgt: 
 
a)”Op dit moment kunnen wij de rente op een reguliere lening aanbieden tot maximaal 2021vast”; (dit 
betekent dus een rentevaste periode van 10 jaar);  
b) “Ondanks alle moeite, haakt de buitenlandse geldgeefster helaas toch af. 
De voornaamste reden is de onzekere markt en het grote verschil tussen de afsluit datum en de 
storting datum. 
Normaal zien ze dit juist graag, maar gezien het feit dat het gehele lening pakket ook 
uit meerdere posten bestaat en het voor deze partij de eerste onderhandse lening zou worden, is 
besloten toch van deze lening af te zien. 
Volgende keer zouden ze graag alsnog een offerte willen neerleggen.” 
c) Onze “vaste” broker heeft telefonisch aangegeven geen offerte te kunnen doen; 
d) De offerte die we wel gehad hebben, is ook telefonisch uitgebracht. Deze is ontvangen van onze 
huisbank (waar we al jarenlang een relatie mee hebben). 
 
De reactie onder a) is niet meegenomen als offerte omdat we in een offertetraject zeer zorgvuldig 
moeten handelen en de uitgangspunten voor alle kandidaten gelijk moet zijn. Dit betekent dus dat de 
banken moeten kunnen leveren wat wij vragen en geen kortere looptijd gaan aanbieden. Met andere 
woorden, de offertes moeten vergelijkbaar zijn. 
 
In elk offertetraject, zowel bij langlopende als kortlopende leningen, wordt de BNG om een offerte 
gevraagd omdat dit onze huisbankier is. Op basis van het Treasurystatuut moeten wij de laagste 
offerte kiezen. Deze wordt niet in alle gevallen door de BNG aangeboden. 
 



[3] 
 

Vervolgens zijn we binnen de mogelijkheden van het treasurystatuut op zoek gegaan naar een 
financiering die aansluit bij onze eisen en wensen en die het vorige model zeer dicht benadert. (Het 
vorige model, een vijftal annuïtaire leningen, is in de Politieke Markt van 12 oktober 2011 aan de orde 
geweest). 
Hiervoor kwamen we uit bij een zogenaamde swap. De swap was de moeite van het onderzoeken 
waard vanwege: 
- Doelmatigheid: er leek en lijkt een structureel rentevoordeel van afgerond € 15 miljoen over de 

gehele looptijd te behalen ten opzichte van een lange termijn annuïtaire lening en het college is 
verplicht  de meest doelmatige constructie te kiezen; 

- Behoedzaamheid:  het afsluiten van een financiering in combinatie met een swap is een  
gangbare constructie, het wordt door meer gemeenten toegepast en hogere overheden hebben 
hier geen bezwaar tegen;  

- Risicobeperking:  we lenen uitsluitend lenen wat we nodig hebben (financieringsbehoefte) en bij 
uitsluitend AA banken. 
  

Hierna ga we uitgebreider in op het instrument swap.   
In de volgende paragraaf geven we eerst weer hoe financiering door de gemeenten wettelijk geregeld 
is. 
 
Wettelijke regeling financiering gemeenten 
 
De basis voor de gemeentelijke financiering is geregeld in de Gemeentewet. In artikel 160 van de 
Gemeentewet wordt de bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke handelingen (waaronder 
het afsluiten van geldleningen) door de wetgever toegekend aan het college van B&W.  
Op grond van artikel 169 Gemeentewet is het college achteraf de raad verantwoording schuldig. 
Het college geeft de raad vooraf inlichtingen indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben 
voor de gemeente. Het college neemt dan niet eerder een besluit dan nadat de raad in de 
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen aan ons  college kenbaar te maken.  
 
Op basis van deze wetsartikelen is ook het Treasurystatuut door de raad opgesteld. In dit 
Treasurystatuut geeft de raad het college van B&W richtlijnen en kaders mee met betrekking tot de 
uitvoering van de gemeentelijke financiering. 
In dit Treasurystatuut wordt onder andere de swap genoemd als instrument. In de volgende paragraaf 
gaan we  nader  in op de swap. 
 
Wat is een swap 
 
De essentie van een SWAP die door de gemeente afgesloten zou kunnen worden,  is dat we steeds 
voor een korte termijn geld lenen maar de rente voor de lening voor lange tijd vast kunnen zetten. 
Voor het lenen van dat korte termijn geld (6 maands leningen) krijgen we van de bank een steeds 
wisselende Euriborvergoeding. 
Een swap is een overeenkomst waarbij partijen afspreken een bepaalde kasstroom te 
wisselen tegen dat van een andere partij. Dat wil zeggen dat je alleen waardes uitwisselt en 
geen geld. In onderstaand voorbeeld wordt de werking verduidelijkt. 
 
De gemeente Deventer betaalt aan bank A een 30 jaar lopende rente van 3%;  
De gemeente Deventer ontvangt van dezelfde bank A een rente retour, gebaseerd op het 6 
maands Euribor1 tarief (momenteel 1,4%);  
De onderliggende hoofdsom wordt niet uitgewisseld tussen bank A en de gemeente. 
 
De gemeente gaat de markt op om geld te lenen tegen het 6 maands Euribortarief;  
Per saldo betaalt de gemeente Deventer in dit voorbeeld 3% rente;  
 

                                                            
1 Euribor betekent EURo Inter Bank Offered Rate en staat voor de rente die banken elkaar in rekening brengen 



[4] 
 

Een swap kan zodanig opgezet worden dat hij aansluit bij de financieringsbehoefte van de gemeente. 
Een voordeel van de swap, naast het feit dat hij goedkoper is , is dus zijn flexibiliteit: wanneer je een 
tijdelijk financieel voordeel hebt, bijvoorbeeld door verkoop van een pand of ontvangst uit het BTW 
compensatiefonds, kun je tijdelijk minder kort geld aantrekken. Dan druk je eenmalig de rentelasten. 
Je hoeft immers niet of minder geld te lenen tegen 6 maands Euribor, terwijl je wel de vergoeding 
ontvangt.  
 
De kostenvergelijking tussen een swap ten opzichte van een annuïtaire lening 
 
Annuïteit: 
- Zekerheid voor de gehele looptijd: je hebt het geld al in één keer ontvangen; 
- Kosten  rente:  over de gehele looptijd 42 miljoen; 
- Niet flexibel; 
- Één aanbieder (monopoliepositie); 
- Weinig werk: eenmalig afsluiten. 
 
Swap: 
- Redelijke mate van zekerheid maar minder dan bij annuïteit: de swaprente staat vast voor de 

looptijd maar mogelijk is er in toekomst opslag bij 6 maands Euribor (momenteel geldt voor de 
gemeente zelfs een lager tarief dan Euribor maar dit zal niet voor de eeuwigheid vol te houden 
zijn). De toeslag is de afgelopen jaren (10 jaar) niet hoger geweest dan 0,4%) 

- Je hebt slechts waarden uitgewisseld. Of je ook geld krijgt is afhankelijk van toegang tot de 
geldmarkt: er moet kort geld beschikbaar zijn. Als er geen 6 maands beschikbaar zou zijn, kun je 
uitwijken naar bijvoorbeeld 3 maands of 1 maands (de rente is bij korter lopende leningen lager 
dan 6 maands?) ; 

- Flexibiliteit: de hoogte van de 6 maands leningen is  aan te passen aan de financieringsbehoefte; 
- Kosten:  de rente over de gehele looptijd is 27 miljoen, inclusief de opslag- en transactiekosten en 

daarmee naar inschatting een verschil over de gehele looptijd van 15 miljoen;  
- Meerdere aanbieders (momenteel kunnen wij kiezen uit vier kandidaten); 
- Risico: Bank kan omvallen waardoor je moet gaan herfinancieren: de lopende swaps worden 

beëindigd. Dit risico wordt zo minimaal mogelijk gehouden door uitsluitend te werken met banken 
met een AA – rating. 

 
Het verschil in kosten tussen een annuïteit en een swap op basis van rente en kosten  ziet er als volgt 
uit: 
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Financiering <----- looptijd

€ 55 miljoen annuÏteit sw ap annuÏteit sw ap annuÏteit sw ap

Bedrag

10 mln 4,41% 2,96% rentepercentage

opname in 2012 € 8.227.240 € 5.230.692 rentebedrag

15 mln 4,581 3,091 rentepercentage

opname in 2013 € 12.890.044 € 8.199.702 rentebedrag

15 mln 4,774 3,224 rentepercentage

opname in 2014 € 13.523.362 € 8.628.397 rentebedrag

10 mln 4,744 3,244 rentepercentage

opname in 2014 € 5.702.015 € 3.748.229 rentebedrag

5 mln 4,294 3,294 rentepercentage

opname in 2015 € 1.255.100 € 949.809 rentebedrag

Rentebedrag annuïteit € 34.640.646 € 5.702.015 € 1.255.100 € 41.597.761

Rentebedrag sw ap € 22.058.791 € 3.748.229 € 949.809 € 26.756.829

Renteverschil

sw ap/annuïteit € 14.840.932

30 jaar 20 jaar 10 jaar

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

o Rente 
o Opslag op de rente i.v.m. kosten bank / broker 
o Kosten opslag / afslag Euribor niet vermeld. Dit is afhankelijk van de marktsituatie van dat 

moment. Momenteel kunnen we geld lenen onder het Euribor tarief. In het verleden 
(afgelopen 10 jaar) is de opslag nooit hoger geweest dan 0,4%. 

Voor de swap betalen we een opslag op de rente van 0,02%. Dit geldt ook voor een reguliere lening. 
Dit betekent concreet voor een swap/lening van € 55 mln. een bedrag van € 11.000. Deze bedragen 
zijn al verwerkt in de vergelijkingsschema’s swap en annuïtaire lening. 
Vervolgens gaan we elk half jaar een kasgeldlening afsluiten. De kosten hiervan zijn afhankelijk van 
wat de bank ons in rekening brengt. Dit is doorgaans 0 tot 0,01% op jaarbasis. 
Het afsluiten van een kortlopende lening plus verwerking in de administratie kost ongeveer één dag 
per halfjaar. 
 
Waarom swap onderzocht en waarom nu? 
 
De reden om naar de mogelijkheden van SWAP financiering te kijken naast een reguliere annuitaïre 
lening zijn in de aanleiding reeds genoemd.  De gemeente heeft weinig ervaring met SWAP 
financiering. In 1991 is voor een lening aan De Scheg een swap afgesloten. Deze maar deze had 
echter een totaal ander karakter dan de swap die we nu voor ogen hebben. 
 
Begin jaren 90 was de rente hoog namelijk 9,25%. De gemeente heeft destijds een bedrag van 2,5 
mln. gulden (ongeveer € 1,2 mln.) als deposito gestort bij de bank waardoor de gemeente kon 
beschikken over een rekening courant faciliteit van 35 mln. gulden (€ 16 mln.). Dit was een swap 
waarbij de gemeente vooraf geld stortte en geld ontving over een langlopend deposito.  
 



[6] 
 

Tot 2007/2008 lagen de rentes van langlopende leningen en die van swaps op hetzelfde niveau. Dus 
was er geen behoefte om met het instrument swap te werken. Vanaf 2008 zijn deze rentes uit elkaar 
gaan lopen, in het voordeel van de swap. Momenteel zit er een renteverschil tussen de swap en een 
reguliere lening van 1,5%. Dit resulteert in ons geval in een geraamd voordeel van afgerond € 15 mln. 
over de looptijd van de swap. 
 
In de huidige tijd is het makkelijker een swap af te sluiten dan een reguliere lening. 
Bij een reguliere lening moet een bank geld gaan verstrekken voor langere tijd. Hiertegenover moet zij 
op de balans ook middelen voor langere tijd hebben staan. Het funden door de bank wordt lastig 
omdat zij hiervoor moeilijk bij een andere bank terecht kan. 
Bij een swap worden uitsluitend waardes uitgewisseld. Je spreekt af met een bank voor 30 jaar een 
(vaste) rente te betalen terwijl de gemeente een 6 maands Euribor terugkrijgt. Vervolgens gaat de 
gemeente de geldmarkt op om het geld tegen een 6 maands Euribor op te halen. 

 
De bank kan tegenover de swap weer andere waardes zetten of onderbrengen bij een 
verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Haar winst zit dan in de renteverschillen. 
 
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. 
 

Wij hebben geen inzicht in de balans van de banken waar wij zaken mee doen. Wij verwachten van de 
controlerende en toezichthoudende instanties dat zij voldoende toezicht houden en controleren. 
Al zouden wij de balans nagaan, wij hebben hier als gemeente geen invloed op. De geëiste AA rating 
geeft ons voldoende zekerheid. 
 
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 
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. 
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Het belangrijkste is dat wij het recht eisen de swap zonder kosten te kunnen beëindigen indien de 
rating verlaagd wordt. 
 
Adviezen over de aan ons uitgebrachte offertes 
 
Wij hebben een offerte gevraagd bij twee gerenommeerde bedrijven. Één van de bedrijven was de 
adviestak van onze huisaccountant  Deloitte, de andere was Thésor. De offerte van Deloitte was de 
laagste van de twee. 
In het contract,  dat destijds met de huisaccountant is afgesloten, heeft de raad  vastgelegd dat onze 
huisaccountant  ingeschakeld mag worden voor extern advies. 
 
De opzet van het advies van de externe deskundige was een oordeel te vragen over het systeem dus 
de systematiek van een swap toegepast op de gemeente Deventer. Dit advies hebben wij gevraagd 
en ook ontvangen. Dit systeemadvies is naar onze mening niet conflicterend met de 
auditwerkzaamheden van de huisaccountant. 
 
Wanneer het advies over de inhoud zou gaan, kan alleen achteraf – als het contract al gesloten is - 
een advies aangevraagd worden. Immers de offerte heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Omdat 
het advies van Deloitte over het systeem helder was en op inhoud gescheiden gehouden was van de 
rol als huisaccountant zullen wij geen tweede advies aan vragen.  
 
Welke eisen stellen wij verder aan de swap 
 
De raad heeft in het Treasurystatuut al een aantal duidelijke kaders neergezet. 
Daarnaast gelden de volgende eisen: 
 

• Geldlening in Euro’s; 
• Contract in de Nederlandse taal; 
• Onderliggende leningen (3 of) 6 maands Euribor.  

 
We kunnen de swap ook gebruiken om bijvoorbeeld 5 jaars leningen af te dekken. We  sluiten dan  
een swap voor 30 jaar, we ontvangen  5 jaars rente (in plaats van de 6 maands Euribor) en sluiten  
zelf een 5 jaars lening af. Het verschil tussen de 5 jaars rente die we betalen  en die we ontvangen  is 
ongeveer 0,6 tot 0,7% in ons nadeel. Dit is dus minder interessant. 

 
Zowel bij de swap als bij een eerdere offerte leggen wij de volgende gegevens voor aan de banken  
(De stortingsdata schuiven nog iets op omdat de begindatum ook opschuift).  

 
 

Geldlening Stortingsdatum Looptijd Renteherziening

            

10.000.000 1-1-2012 30 jaar Rentevast gedurende de looptijd

15.000.000 1-1-2013 30 jaar Rentevast gedurende de looptijd

15.000.000 1-1-2014 30 jaar Rentevast gedurende de looptijd

10.000.000 1-1-2014 20 jaar Rentevast gedurende de looptijd

5.000.000 1-1-2015 10 jaar Rentevast gedurende de looptijd

55.000.000           
 
 
Zoals vermeld zijn er op het ogenblik vier kandidaten beschikbaar om een swap te leveren volgens 
onze financieringsbehoefte en volgens onze eisen.  



[8] 
 

 
Een alternatief zou zijn te zoeken naar kortlopende leningen. Verder in deze notitie komen we hierop 
terug. 
 
Kan de gemeente Deventer een swap managen? 
 
De vraag rijst of de gemeente voldoende capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) in huis heeft om de 
swap af te sluiten en te managen. 
De swapconstructie die wij voor ogen hebben is in financieel-technisch opzicht  niet ingewikkeld omdat 
een swap niets anders is dan kortlopend financieren, iets waar we als gemeente al jarenlang meer 
dan voldoende ervaring mee hebben. De kennis van en ondersteuning bij financiering (klassiek en 
swap) zijn als volgt:  
- Op het gebied van financiering is voldoende kennis aanwezig; 
- De onderliggende contracten vergen  juridische kwaliteiten. Wij hebben een Team Juridische 

Zaken dat ons hierbij ondersteunt; 
- De swapovereenkomst laten we toetsen bij de bedrijfsjuristen van Deloitte in Amstelveen. Deze 

organisatie heeft ook het instrument swap beoordeeld. 
- De broker waar wij al meer dan 50 jaar zaken mee doen en waarmee wij een vertrouwensrelatie 

hebben opgebouwd, staat ons ook met raad en daad bij. Natuurlijk heeft de broker ook zelf belang 
bij het verlenen van een krediet aan de gemeente. Wij maken echter zelf de keus met welke bank 
wij zaken gaan doen aan de hand van de gepresenteerde offertes. De regie blijft dus altijd bij de 
gemeente liggen. Bovendien heeft de broker ook belang bij het voortzetten van de langdurige 
relatie. Het afsluiten van een 6 maands lening kost de organisatie per keer ongeveer een dag 
werk. Dit kan ingepast worden binnen de huidige fte’s. 

 
Wat vinden provincie en rijk 
 
De toezichthouders op de gemeenten hebben een handreiking gegeven c.q. een mening 
geformuleerd over de swap als instrument.  
 
- De provincie Overijssel heeft medegedeeld (na hier door ons telefonisch om gevraagd te zijn) 

geen bezwaar te hebben tegen een swap. 
- Het Ministerie van BZK2 heeft in september 2011 een boekwerk uitgegeven met de titel 

“Handreiking Treasury 2011”. In het “Woord vooraf” staat dat de handreiking in eerste instantie is 
opgesteld voor gemeenten en ook toepasbaar is voor andere decentrale overheden zoals 
provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. 
Bijlage 2 van de uitgave is een Staalkaart van veel voorkomende typen kapitaalmarktleningen die 
in beginsel geschikt zijn voor decentrale overheden. Één van de leningen die genoemd worden is 
de combinatie kasgeldleningen en swap.Het Rijk vindt dat een swap met kasgeldlening een 
instrument is dat geschikt is voor een gemeente. 

 
De swap bij andere gemeentes 
 
Deventer zal niet de enige gemeente in Nederland met een swap zijn wanneer zij deze swap afsluit. 
Andere gemeenten zijn ons al voorgegaan. In onderstaand schema een selectie van enkele 
gemeenten die ook met swaps werken. 
 
Gemeente Bedrag swap Actief met swap vanaf
Utrecht 8 swaps van € 40 mln tot € 130 mln, 

in totaal € 500 mln. 2010
Den Haag € 150 mln. 2011
Zwolle € 10 mln. 2010
Apeldoorn € 260 mln. 2008
Bergen op Zoom € 35 mln. 2008
Zaanstad € 82 mln. 2008  
                                                            
2 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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De swaps zijn – net als in Deventer het geval zal zijn - niet aangetrokken voor bijzondere projecten 
maar om een deel van de totale financieringsbehoefte te dekken. 
 
- Bij alle gemeenten was sprake van totaalfinanciering; 
- De gemeenten hebben swaps afgesloten i.v.m. lage prijs en flexibiliteit; 
- De meeste gemeenten sluiten swaps af met een andere bank dan onze huisbank vanwege de 

flexibiliteit, er valt nog mee te onderhandelen.  
 
Alternatieven 
 
Het college geeft in deze notitie aan waarom het financieringsinstrument swap nader is onderzocht en 
gepresenteerd wordt naast de reguliere annuïtaire lening. Aan de gemeenteraad is het om wensen en 
bedenkingen bij de wijze van financiering mee te geven. Mocht de gemeenteraad aangeven geen 
gebruik te maken van het instrument swap dan gelden de volgende alternatieven: 
 

1) Een annuïtaire lening afsluiten bij de BNG.  
De voor- en nadelen zijn in voorgaande paragrafen al belicht. In het kort komt het erop neer 
dat je zekerheid hebt over de beschikbaarheid van geld voor de gehele looptijd. De keerzijde 
hiervan is dat het duurder is dan andere leningen. 

2) Korter lopende leningen 
Hierin zijn vele varianten mogelijk, bijvoorbeeld: langlopende leningen met een 
renteherziening om de 10 jaar, basisrentelening waarbij je telkens een opslag krijgt als de 
rente stijgt en verschillende leningen met looptijden van 10 – 15 jaar (indien beschikbaar). 
Het algemene kenmerk is bij alle leningen gelijk en luidt als volgt: 
Het afsluiten van korter lopende leningen van bijvoorbeeld 10 jaar levert de eerste jaren 
voordeel op doordat de rente lager is. Na 10 jaar moet je oversluiten waarbij de kans bestaat 
dat de rentestand dan (veel) hoger is (of lager). Je loopt dan een zeer groot renterisico omdat 
het grootste deel van de benodigde financiering een looptijd heeft van 40 jaar. Dit risico willen 
we zoveel mogelijk uitsluiten door langdurige transacties aan te gaan. 

 
Kasgeldlimiet  
 
Elke gemeente moet voldoen aan de kasgeldlimiet. Deze limiet geeft aan de toelaatbare omvang van 
de netto vlottende (=kortlopende) schuld in verhouding tot de begroting.  
Het percentage wat je kortlopend mag financieren is dus niet onbeperkt. Daarom wordt in de 
voorgaande paragrafen gesproken over een verhouding korte/lange schuld van 80/20. Dus 80% 
langlopend financieren en 20% laten meelopen in de totale gemeentelijke financieringsbehoefte. Op 
deze wijze blijven we aan de veilige kant en zullen we de kasgeldlimiet niet overschrijden.  
 
Overig 
 
Door afspraken in Europa (Basel III) gelden m.i.v. 2013 zwaardere kapitaaleisen voor banken. Dat 
betekent dat zij tegenover een swap een gelijkwaardige tegenwaarde moeten hebben staan. Het 
verschil moet dan volgens contract bijgestort worden op een aparte rekening met rente. Hier komen 
plussen en minnen op. Aan het eind van de looptijd is de waarde 0.  
Bijvoorbeeld: we sluiten  een swap af voor 4%, de marktrente gaat naar 3% dan storten wij  1% van de 
hoofdsom op de aparte rekening. Gaat de marktrente omhoog, dan ontvangen we  dit bedrag terug. 
Gaat de marktrente naar 5% dan stort de bank 1% op deze rekening. Aan het eind van de looptijd is 
deze rekening 0 (nul). 
Maandelijks vinden een waardebepaling en verrekening plaats. 
De BNG wil soms bij nu af te sluiten swapcontracten deze voorwaarde al stellen en loopt al vooruit op 
de nieuwe regels. Andere banken doen dit nog niet. Bovendien stelt de BNG dat zij verwacht dat de 
banken zullen proberen bestaande contracten op dit punt aan te passen (openbreken).  
Overigens is dit een bankprobleem, geen probleem van gemeenten. 
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Andere gemeenten die al met swaps werken, voorzien geen problemen. Ze zeggen “contract is 
contract” en maken zich geen zorgen over deze nieuwe wetgeving (die overigens nu nog niet geldt).  
Vanaf 2013 wordt bezien of vanaf dat moment swaps afsluiten nog interessant zal zijn. Dit geld dus in 
het geval de langlopende rente daalt en je bij moet storten. 
In de nieuwe situatie (vanaf 2013) ben je het geld niet kwijt, maar is er sprake van “dood” geld: je kunt 
er niets anders mee doen. Het gaat ten laste van je rekening courantruimte. Je stort het 
waardeverschil op een afzonderlijke rekening en ontvangt hierover een (rekening courant) rente.  
 
Actuele situatie 
 
Momenteel staan sommige woningbouwverenigingen (hierna WBV) in de schijnwerper door 
problemen die ontstaan zijn bij het afsluiten van swaps. Op het moment dat de swaps met verrekening 
van onderpand / waarden werden afgesloten, had de WBV het bedrag niet nodig. Zij anticipeerde op 
af te sluiten kredieten vanaf 2020 voor 60%. Dit is dus pure speculatie, iets waar wij verre van 
blijven. 
Wij willen de swap (zonder verrekening ) uitsluitend inzetten als financiering: wij hebben het geld 
direct nodig voor een aanwijsbare financieringsbehoefte. 
 
Conclusie 
 
Het college is van mening dat de beide instrumenten swap en annuïtair passen binnen het 
uitgangspunt van doelmatig en behoedzaam financieren.  Het is aan de gemeenteraad om een 
voorkeur aan te geven tussen de beide financieringsinstrumenten. 
 
Ons college realiseert zich dat financiering van ruim 65 miljoen – zeker in een wereldwijd dynamische 
geldmarkt - geen sinecure is en dat de eindverantwoordelijke voor het krediet uiteindelijk de raad is 
(budgetrecht). Uw raad moet het gevoel hebben dat hij ons college met vertrouwen machtigt om een 
verantwoorde financiering aan te gaan. Dit is de reden dat  ons college het gevoelen van uw raad 
inwint en bij het aangaan van de financiering daarnaar zal handelen.  


