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1. Treasury Kaders (Raadsbevoegdheid) 

Naast het uitgebreide, wettelijk kader (bijlage) zijn in de financiële verordening de volgende 
kaders opgenomen: 

Artikel 15 Financieringsruimte 

a. Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor het bereiken van de 
volgende doelstellingen:  

 het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige 
gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de 
begroting uit te voeren; 

 het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals 
renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s; 

 het beperken van de kosten van leningen; 
 het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren 

van de geldstromen en financiële posities.  
b. Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in 

acht: 
 het uitzetten van overtollige geldmiddelen vindt plaats door in storting in ’s Rijks 

schatkist of middels uitzetting bij decentrale overheden, waarbij er geen sprake is 
van een toezichthouder relatie tussen geldnemer en geldgever 

 overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, 
dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd 
in tact is; 

 derivaten zijn niet toegestaan; 
 voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar 

worden tenminste drie prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen 
gevraagd; 

 overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of 
het verlenen van garanties luiden in euro. 

c. Bij het uitzetten van middelen en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van 
de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in 
zijn besluit het publiek belang van dergelijke uitzettingen van middelen en financiële 
participaties. 

 

Artikel 19 Financiering 

In de paragraaf Financiering bij de begroting en jaarstukken neemt het college naast de 
verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval 
op: 

 de kasgeldlimiet; 
 de renterisiconorm. 

 

  



1. Aanscherping Treasurybeleid (Collegebevoegdheid) 

Om risico’s aangaande uitzettingen en leningen zoveel mogelijk te beperken, stelt het 
college de volgende aanvullende regels op:  

Artikel 1 Liquiditeitsplanning  

Het college beperkt de liquiditeitsrisico’s van de gemeente door zijn treasuryactiviteiten te 
baseren op een liquiditeitsplanning op een korte termijn voor de komende 12 maanden, 
welke in elk geval half jaarlijks wordt geactualiseerd en een liquiditeitsplanning op een lange 
termijn voor de komende 4 jaar, welke halfjaarlijks wordt geactualiseerd.  

Artikel 2 Beperking chartaal geld  

Het college streeft er naar om het gebruik van chartaal geld binnen de gemeentelijke 
organisatie te minimaliseren en bevordert het gebruik van pinbetalingen. Er wordt 
terughoudend omgegaan met het ter beschikking stellen van creditcards binnen de 
organisatie. 

2. Treasury Organisatie 

In deze paragraaf wordt de organisatie omtrent treasury, aansluitend en aanvullend op het 
organisatiebesluit en mandatenregister beschreven. 

Artikel 3 Delegatie / mandaat uitvoeren treasurybeleid 

Het college  is bevoegd tot de uitvoering van het treasurybeleid binnen de door de Raad 
gestelde kaders. De bevoegdheden worden door het college gemandateerd aan de 
gemeentesecretaris of een daartoe aangewezen vervanger met uitzondering van: 

a. de bevoegdheid tot het aangaan van rekening-courantovereenkomsten; 
b. de bevoegdheid tot aan het aangaan van een langlopende financiering boven de in 

de programmabegroting opgenomen financieringsbehoefte. 

Artikel 4 Bevoegdheid gemeentesecretaris 

De gemeentesecretaris is bevoegd om te besluiten tot het op een prudente wijze uitzetten 
c.q. aantrekken van de voor de publieke taak overtollige c.q. benodigde middelen en doet dit 
op basis van het advies van de treasurer.  

Artikel 5 Aanwijzing Treasurer 

De treasurer of een daartoe aangewezen vervanger adviseert de gemeentesecretaris op het 
gebied van de treasury en is belast met de feitelijke uitvoering van het treasurybeleid in 
overeenstemming met de besluiten van de gemeentesecretaris. De, door de directeur van de 
gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 aangewezen, treasurer van de 
gemeenschappelijke regeling Servicepunt 71 of de daartoe aangewezen vervanger, vervult 
de functie van treasurer. 

Artikel 6 Rechtmatigheidscontrole 



De, door de directeur van Servicepunt71 aangewezen, administrateur of een daartoe 
aangewezen vervanger van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt is als het hoofd 
van de back-office verantwoordelijk voor de controle op de rechtmatigheid van de door de 
treasurer in het kader van de uitvoering van het treasurybeleid overeengekomen - en door de 
gemeentesecretaris bevestigde – overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende transacties, 
voor de juiste verwerking van deze transacties in de financiële administratie en voor een 
juiste en tijdige betaling. 

Artikel 7 Rol budgethouders 

De gemeentelijke budgethouders zijn verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering, via de 
financieel adviseurs van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, aan de treasurer 
van alle voor de feitelijke uitvoering van het treasurybeleid benodigde relevante informatie. 

Artikel 8 Administratieve organisatie 

De gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 is verantwoordelijk voor het vastleggen van 
het geheel van organisatorische maatregelen, procesbeschrijvingen en formele procedures 
gericht op het tot stand brengen en in stand houden van een administratie en 
informatievoorziening welke dienstbaar is aan een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van 
het gemeentelijke treasurybeleid. 

Artikel 9 Interne controle 

De gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 is verantwoordelijk voor het vastleggen van 
procedures tot zekerheid van tijdige en juiste betaling c.q. ontvangst, voor 
bevestigingsprocedures en voor het uitvoeren en naleven van een controleprotocol. 

Artikel 10 Betalingsverkeer 

De directeur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 is belast met de uitvoering 
van het betalingsverkeer van de gemeente. De directeur is hiertoe door de gemeente 
gemachtigd om betalingsverkeer uit te oefenen op de gemeentelijke bankrekeningen. 

Artikel 11 Treasurycomité 

Om de uitvoering van het treasurybeleid te bevorderen en bestuurlijk te borgen is er een 
treasurycomité actief. Het treasurycomité heeft de volgende samenstelling:  

 de portefeuillehouder financiën 
 de gemeentesecretaris 
 de treasurer (SP71) 

 
Indien daar behoefte aan is kunnen er interne medewerkers of externe adviseurs bij het 
overleg betrokken worden.  

Het treasurycomité komt in beginsel twee keer per jaar bijeen op initiatief van de treasurer en 
in elk geval bij een dreigende overschrijding van de renterisiconorm, bij een overschrijding 
van de kasgeldlimiet voor het derde opeenvolgende kwartaal of andere risicovolle 
ontwikkelingen op het gebied van de treasury. Verslaglegging van de bijeenkomsten wordt 
ter kennisname aangeboden aan het college.   



Bijlage  

Wettelijk kader (rijk) 

Bij het opstellen van de Regeling Treasury is rekening gehouden met de wettelijke kaders van onder 
andere: 
1 de Gemeentewet; 
2 de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido); 
3 de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo); 
4 de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo); 
5 het Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden; 
6 de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof); 
7 de Wet (verplicht) Schatkistbankieren. 

Verder is aansluiting gezocht bij de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
opgestelde “Handreiking Treasury”. 
 
Gemeentewet 

Artikel 212 
1. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het 
financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening waarborgt 
dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. 
2. De verordening bevat in ieder geval: 

a) regels voor waardering en afschrijving van activa; 
b) grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen 

prijzen en van tarieven voor rechten als bedoeld in artikel 229b, alsmede, voor zover deze 
wordt geheven, voor de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 

c) regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de 
financieringsfunctie. 

 
Artikel 213 
1. De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de 
inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het 
financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. 
2. De raad wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel 197 bedoelde jaarrekening en het daarbij 
verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 
 
Artikel 160 
1. Het college is in ieder geval bevoegd: 
e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten; 
 
Indien nodig neemt het college geen besluit voordat de wensen- en bedenkingenprocedure is gevolgd: 

Artikel 169 
4. Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 
160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende 
gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan 
nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen.  
 

Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) 
De Wet fido geeft de kaders voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering 
van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De treasuryfunctie wordt hierbij gedefinieerd als: 
“het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 
vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden 
risico’s”. 



In artikel 2 van de wet wordt bepaald dat Openbare lichamen “uitsluitend ten behoeve van de 
uitoefening van de publieke taak” leningen aangaan, middelen uitzetten of garanties verlenen. Het 
begrip “publieke taak” wordt niet gedefinieerd. Wel meldt de toelichting op de wet: “Het 
gemeentebestuur bepaalt de publieke taak. De begroting en de begrotingswijzigingen bepalen het 
budgettaire kader voor de uitoefening van de publieke taak”.  
 
Enkele belangrijke artikelen uit deze wet: 

Artikel 2 
1. Openbare lichamen kunnen uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak 
leningen aangaan, middelen uitzetten of garanties verlenen. Voor het overige houden zij hun liquide 
middelen in ’s Rijks schatkist aan. 
2. De middelen die een openbaar lichaam in ’s Rijks schatkist aanhoudt, blijven beschikbaar voor de 
uitoefening van zijn publieke taak. 
3. In afwijking van het eerste lid kunnen openbare lichamen hun liquide middelen in de vorm van 
leningen uitzetten bij andere openbare lichamen, met dien verstande dat openbare lichamen geen 
leningen kunnen verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij met het financiële 
toezicht zijn belast. Bij regeling van Onze Ministers worden met betrekking tot deze leningen nadere 
regels gesteld. 
4. Bij regeling van Onze Ministers kunnen bepaalde middelen uitgezonderd worden van de 
verplichting deze aan te houden in ’s Rijks schatkist 

Voor de uitzonderingsgrenzen voor het verplicht schatkistbankieren zie hierna onder Wet 
Schatkistbankieren. 

Artikel 2a 
1. Openbare lichamen kunnen geldleningen slechts aangaan en verstrekken, dan wel de nakoming 
van uit geldleningen voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de betaling van rente en aflossing 
slechts garanderen, indien de geldleningen voldoen aan de daarvoor bij algemene maatregel van 
bestuur te stellen regels. 
2. Openbare lichamen kunnen derivaten hanteren of de ingevolge artikel 2, vierde lid, uitgezonderde 
middelen uitzetten indien deze derivaten of uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn 
gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Bij regeling van Onze 
Ministers worden ter zake van de uitvoering van dit lid nadere regels gesteld. 

Artikel 3 
1.Onze Ministers stellen bij ministeriële regeling een percentage voor de berekening van de 
kasgeldlimiet vast. (noot: zie onder Ufdo) Onze Ministers zenden eens per drie jaar aan de Staten-
Generaal een verslag houdende overwegingen met betrekking tot de hoogte van het percentage, 
bedoeld in de eerste volzin. 
2.Voor de kasgeldlimiet geldt een minimumbedrag van € 300 000. 

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) 
Kernbepalingen in de (korte) ministeriële Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 
(Ruddo) zijn: 
Artikel 2a 
1.Openbare lichamen gaan geen leningen aan met het enkele doel de aangetrokken gelden tegen een 
hoger rendement uit te zetten. 
(maw: geen bankje spelen). 
Artikel 3 
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de wet, zetten uitsluitend gelden uit in de 
vorm van: 

a) producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het einde van de looptijd intact is, uitgezet bij 
een instelling die voldoet aan artikel 2; 

b) vastrentende waarden, uitgegeven door een instelling die voldoet aan artikel 2. 
Artikel 4 
1.Derivaten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van financiële risico's. Dit houdt in dat geen 
open posities worden ingenomen. Derivaten worden afgesloten met een instelling die voldoet aan 
artikel 2. 
 



Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo) 
In deze regeling worden de in artikel 3 Wet fido bedoelde percentages voor de kasgeldlimiet 
vastgesteld (8,5% voor gemeenten). Verder wordt bepaald welke gegevens aan de toezichthouder 
(provincie)  moeten worden gezonden plus een bepaling over de opgave van het EMU-saldo aan het 
CBS. 
 
Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden 
Dit besluit geeft regels inzake het aangaan, verstrekken en garanderen van geldleningen door 
openbare lichamen. 
Artikel 1 van het besluit bepaalt dat dit slechts gebeurt in euro of in één van de nationale 
munteenheden van de lidstaten van de Europese Unie die deelnemen aan de Economische en 
Monetaire Unie. 
Artikel 2 bepaalt dat geldleningen slechts worden aangegaan of verstrekt of de nakoming van uit 
geldleningen voortvloeiende verplichtingen slechts wordt gegarandeerd, indien de hoofdsom niet 
onderhevig is aan enige vorm van indexatie 

Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) 
Deze nieuwe wet is december 2013 door de Eerste Kamer aangenomen. De Wet Hof vertaalt de 
scherpere Europese afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact in nationale wetgeving. Volgens die 
afspraken dient Nederland het financieringstekort te beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands 
product. De beperking geldt vanaf 2013.  

De Wet hof bepaalt dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning 
leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De beheersing van het EMU-saldo geldt 
als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Indien decentrale overheden de afgesproken norm 
structureel overschrijden en het niet mogelijk blijkt met elkaar passende maatregelen af te spreken om 
terug te keren naar het verbeterpad, kan het kabinet maatregelen nemen. 
Aldus heeft de wet verstrekkende gevolgen voor de medeoverheden, het betekent een beperking van 
de begrotingsvrijheid. De wet geeft regels voor het budgettair beleid in de collectieve sector, zoals in 
Art 3 lid1: De decentrale overheden (..) zijn gehouden een gelijkwaardige inspanning te leveren als 
voor de rijksdienst en de sociale fondsen ten aanzien van het respecteren van de normen, bedoeld in 
artikel 2, derde lid, en treffen daartoe de nodige maatregelen. 

De Wet Hof geeft geen specifieke bepalingen inzake garanties of leningen, maar de verplichting tot 
beheersing van het EMU-saldo geldt ook hierbij. 

Belangrijke begrippen uit deze wet: 
EMU-saldo: het saldo van de ontvangsten en de uitgaven van de collectieve sector in een jaar, zijnde 
het nettofinancieringssaldo van de collectieve sector, berekend overeenkomstig de voorschriften van 
het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. 
Individuele referentiewaarde: de waarde van het voor een individuele gemeente, provincie en 
waterschap geldende aandeel in het EMU-saldo. 
 

Wet (verplicht) Schatkistbankieren 
Ook deze nieuwe wet is tegelijk met de Wet hof in december 2013 door de Eerste Kamer 
aangenomen. De wet behelst een wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). 

De wet (verplicht) Schatkistbankieren bepaalt dat decentrale overheden hun overtollige liquide 
middelen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën (dit vanaf uiterlijk 31 december 2013). 
Dat betekent dat alle bepalingen in de gemeentelijke treasurystatuten over het uitzetten van gelden bij 
banken met AAA- of AA-status komen te vervallen. Het maakt de bepalingen over “uitzetten” in deze 
nota erg kort.  

De wet vermindert het financieel risico van decentrale overheden. De Nederlandse staat hoeft 
bovendien voor zijn financieringsbehoefte minder te lenen op de kapitaalmarkt, wat zich vertaalt in een 
verlaging van de  staatsschuld, met naar verwachting 5,6 miljard euro. 

Gemeenten mogen hun overtollige financiën tot een bepaald bedrag buiten de schatkist van het Rijk 
aanhouden. Het drempelbedrag wordt als volgt bepaald: 



 voor gemeenten met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen is het 
drempelbedrag gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag 
minimaal € 250.000 bedraagt; 

 voor gemeenten met een begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is het drempelbedrag 
gelijk aan € 3,75 miljoen (0,75% x 500 miljoen) plus 0,2% van het deel van het 
begrotingstotaal dat boven de € 500 miljoen komt. 

 
De wet opent de mogelijkheid voor openbare lichamen om hun liquide middelen in de vorm van 
leningen uit te zetten bij andere openbare lichamen. Zij mogen geen leningen verstrekken aan 
openbare lichamen waarover zij het financiële toezicht houden. 

Wet markt en overheid 
Overheden concurreren regelmatig met bedrijven. Denk aan stadswachten die bedrijventerreinen 
beveiligen. Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten overheden zich aan gedragsregels 
houden (gelijk speelveld). Deze regels staan in de Wet Markt en Overheid, die is opgenomen in de 
Mededingingswet. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze 
gedragsregels. In de wet is een uitzondering opgenomen: Als de regels voor staatssteun zijn gevolgd, 
is de wet markt en overheid niet meer van toepassing.  

Regelgeving Europese Unie 

Staatssteunregels 
Staatssteun 
Concurrentievervalsende maatregelen van overheden aan ondernemingen zijn niet toegestaan. 
Staatssteun is in principe verboden (art. 107 lid 1 Verdrag betreffende de Werking van de Europese 
Unie (VWEU), omdat deze vaak de concurrentie vervalst.  

De staatssteunregels vloeien voort uit art. 107, 108 en 109  VWEU. Deze bepalingen moeten altijd in 
acht genomen worden, ook in het geval een gemeente voornemens is een garantie af te geven of een 
lening te verstrekken. 

Van belang is : 
1) valt dit onder staatssteun? 
2) Zo ja, is het toegestane steun of niet? 
 
Op grond van de artikel 107 lid 1 VWEU is er sprake van staatssteun als aan onderstaande criteria 
wordt voldaan:  

 De steun wordt door de overheid verleend of met overheidsmiddelen bekostigd;  
 De steun verschaft een economisch voordeel aan de onderneming, dat zij niet langs de 

normale commerciële weg zouden hebben verkregen;  
 Dit voordeel is selectief, wat inhoudt dat het ten goede komt aan bepaalde ondernemingen; 
 Het voordeel moet de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen; 
 Het voordeel moet een potentiële invloed op de tussen-staatse handel hebben. 

 
Mocht een gemeente toch steun willen verlenen die voldoet aan deze definitie, dan dient dit 
voornemen vooraf te worden gemeld bij de Europese Commissie met het verzoek hier goedkeuring 
aan te verlenen. 

Uitzonderingen 
Het staatssteunverbod kent vele uitzonderingen. Als een decentrale overheid bepaalde 
beleidsprioriteiten wil steunen, is het vaak mogelijk zonder voorafgaande melding bij de Europese 
Commissie, deze steun te verlenen, mits gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheden. 
Deze zijn uitgewerkt in het VWEU, in vrijstellingsverordeningen, kaderregelingen, richtsnoeren en 
mededelingen.  
De belangrijksten zijn de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), de de-minimisvrijstelling, 
de Mededeling voor toepassing van het referentiepercentage. 

De AGVV 
Per 1 juli 2014 geldt de nieuwe Algemene groepsvrijstellingsverordening 651/2014 (Hierna: AGV) . 
Deze AGV biedt veel mogelijkheden om aanmelden van staatssteun te voorkomen. Er zijn specifieke 



categorieën staatssteun opgenomen in de regeling, de mogelijkheden voor reeds bestaande 
categorieën zijn verruimd en aanmeldingsdrempels voor specifieke steun zijn aanmerkelijk verhoogd. 
Mits de gemeente zich houdt aan enkele procedurele vereisten wordt staatssteun geacht toegestaan 
te zijn.  
Gedacht kan worden aan steun op het gebied van milieu, steun voor cultuur en instandhouding van 
het erfgoed, sportinfrastructuur, multifunctionele centra en sociale vervoerssteun ten behoeve van 
bewoners van afgelegen gebieden. 
 
De-minimisvrijstellingsverordening 
Op grond van de de-minimisverordening (Nr. 1407/2013) kunnen decentrale overheden 
ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot 200.000 euro steunen zonder dat dit 
staatssteun oplevert. De de-minimisverordening is in principe van toepassing op steun aan 
ondernemingen in alle sectoren.  
Teneinde te voorkomen dat er sprake is van cumulatie van verschillende vormen van staatssteun 
dient een aanvrager altijd de de-minimusverklaring in te vullen en te ondertekenen. 

Voor wat betreft garanties geldt het volgende : 
Wanneer een garantie wordt afgegeven voor: 
- maximaal 80% van de lening voor maximaal vijf jaar bij een bedrag tot € 1,5 miljoen; of: 
- maximaal 80% van de lening voor maximaal tien jaar bij een bedrag tot € 750.000; 
dan kan de garantie worden beschouwd als een garantie met een bruto- subsidie-equivalent die het 
de-minimisplafond niet overschrijdt.  
Met “bruto- subsidie-equivalent” wordt gedoeld op het berekenen van de “subsidie” die wordt gegeven 
via de garantie. Immers, garantie leidt tot een lagere rente op de lening. Dit renteverschil (verschil 
marktrente- rente met garantie) berekenen over het bedrag van de lening geeft het bruto- subsidie-
equivalent. 
 

Voor wat betreft leningen geldt het volgende : 
Om steun vervat in leningen op basis van artikel 4, lid 3, sub (a) en (b) als transparante de-
minimissteun aan te kunnen merken, moet aan een tweetal voorwaarden worden voldaan. 
Ten eerste mag er tegen de begunstigde geen insolventieprocedure lopen. Ten tweede moeten voor 
de lening zekerheden worden gesteld die ten minste 50 % van de lening bedragen en mag de lening 
niet meer bedragen dan € 1.000.000,= met een looptijd van vijf jaar of € 500.000,= met een looptijd 
van tien jaar.  
De tweede mogelijkheid om transparante de-minimissteun, die in een lening is vervat, te verlenen, is 
neergelegd in artikel 4, lid 3, sub (c) van de de-minimisverordening. Dit artikel bepaalt steun vervat in 
leningen als transparante de-minimissteun wordt beschouwd als het bruto-subsidie-equivalent 
berekend is op basis van het referentiepercentage dat van toepassing is op het tijdstip van verlening. 

Mededeling herziening methode referentie- en disconteringspercentages 
Volgens de Mededeling herziening methode is steun in de vorm van een lening doorzichtig wanneer 
voor het berekenen van het bruto subsidie-equivalent (BSE) het referentiepercentage is gebruikt. 
Afhankelijk van de toepassing van het referentiepercentage, moet dit basispercentage met passende 
opslagen worden verhoogd . 
 


