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chatkistbankierenhor.ldtin dat instellingen hun
liquide middelenaanlioudenbij het Ministerie van
Financiën.Hun rekeningcourantbij eencommerciële
bank dient alleenalstlrssenrekening.
Er ziLtentwee
kantenaanbankierenbij de stêat:overtolligemidd r:lenworden
beleendbij het Ministerievan Financiënen bij eentekort kan
eeninstelling met eenpublie(e taak geldlenen.Bij schatkistbankierenverlaatpubliek geld de schatkistpas op het moment
dat de middelennodig zijn vopr de uitvoering van eenpublieke
aanhoudenin
taak.Iedereeuro die (semi)ovqrheidsinstellingen
van
de schatkist,vermindert de elterne financieringsbehoefte
is het kasbeheeren de inrichhet Rijk. Door schatkistbanki4ren
ting van de treasury-functievpn het Rijk dus doelmatigeringericht. Het Rijk heeftvoordeelpij het laten schatkistbankieren
door insteilingenmet eenpullieke functie. Momerrteelgaat
het om eenkleinerooo deelnegners,
waarvanrr9 in de sector
onder-wijs(meestmbo-hbo-wb).uet aantalis sterk gestegen
doordatdecentraleoverhede4zoalsprovinciesen gemeenten
sindseind zor3verplicht mee$oen. Die deelnemershebben
zelf ook voordeeldoor eenrisicoarmkasbeheeren rlemogelijkheid om goedkoopte lenenuip de schatkist.
GEENVERPLICF]TING
Naaraanleidingvan financiëibdebaclesbij onderwijsinstellingen kwam IGmerlid Idaveifmet de suggestieom schatkistbankierenverplicht te stellenvoor alle onderwijsinstellingen.
van OCWniets
In zijn reactie benadruktde slaatssecretaris
te voelenvoor verplicht lenenlbijde schatkist.Enelzijds
vanwegede risico'svoor de b(groting van OCW,anderzijds
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hebbenonderwijsinstellingenop basisvan artikel z3van de
Grondwetde vrijheid hun eigenbedrijfsvoeringte voeïen.
Wel wijst staatssecÍetaÍis
Dekkerop de grotevoordelenvan
lenenbij de schatkistten opzichtevan anderemeerrisicovolle wijzen van financiering. Aan het belenen- uitzettenvan
overtdllige publieke onderwijsmiddelen - blijven duidelijke
grenzengesteldworden.De huidigebeleidsregelbeleggenen
belenenkrijgt binnenkort zelfsmeerwettelijkebasis.Deze
nieuweministeriëleregelin5;richt zich behalveop belenenook
nadrukkelijker op het afsluiten van leningen, waarbij de fínanciëlerisico'szoveelmogelijk wordenbeperkten de minister
makkelijker kan ingrijpen.
WAARBEI,ENEN
Eengroot deelvan de mbo-, hbo- enwo-instellingendoetreeds
wijwillig meemet schatkistbankieren.Zij zijn economisch
eigenaarvan de panden en kunnen daarhypotheekop vestigen.
Het aandeelpo en vo besturendatbij de schatkistbankiert,
blij ft b eperkt tot zo'n 3 procent En dat terwij I de drempel voor
Waarom
deelnamevan c r5 miljoen al enigejaren is losgelaten.
stalt het overgrotedeelvan de schoolbesturenin het funderend
onderwijs de overtolXigemiddelen toch bij commerciëlepartijenT Simpelwegomdat zij vaakbij hun eigenbank eenbetere
rente i<unnenrealiseren.Gemiddeldscheeltdat o,5 z. Toch kunbij de schatkist.
nen scholenwel voordelenhebbenvan.belenen
tot de
staat
biedt
met
betrekking
Allereerst de zekerheiddie de
reden
failliet.
Een
tweede
staat
gaat
niet
snei
opeisbaarheid:
de
kan risicospreidingzijn. Naasthet aanhoudenvan eendeposito
voor een'renterekebij de huisbank,kiest eenschoolbestuur
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ning'bij de Thesaurie.De belangrijksteredenwaarom scholen
belenenis waarschijnlijk de koppeling van belenenen lenen:als
eenschoolbestuurwil lenen bij de Staatis eenhardevoorwaarde
dat er geenpublieke middelen blj commerciëlebanten wordt
aangehouden.
LENENBIJDESC KTST
A-lshet bestuur extrafinanciële {rmslag nodig heeft, lqanhet
gaanienen bij de schatkist,Het l{an gaanom eerrrekening courant krediet ofeen hlpothecaire lening. In beide gevallendient
OCWgarant te staan.Daarom dilnt het bestuur eenÍïnancieel
profiel in te vullen waaruit blijk! dat de financiële kengetallen
voldoendezijnener meerjarig eQngezondeexploitatie bestaat,
Na acceptatiebij OCWwil het m[nisterie in twee gevaileneen
garantievan de gemeente.Allerqerstals er sprakeis van een
hypothecairelening aanwaaginleensituatie van (voiledige)
doordecentralisatievan de ondefr,vijshuisvesting.
Bij eenfaiilis,
sementvan het schooibestuurkAn OCW dan naaÍ de gemeente
om (eendeelvan) de lening teru$ te vorderen.Maar veel gemeenten vinden ditjuist eenrisico en verstrekkendie gemeentegarantie niet. In het tweede- meestvoirrkomende- gevalzal het om
eenlanglopendkrediet zónder opderpandgaan.Bij eenopenbaar schoolbestuuïvraagt OCWdan ook eengemeentegarantie;
bij eenbijzonder schoolbestuurbeoordeeltmen het financieel
profiel. Om te mogenlenen dieni de onderwijsinstelling een
eventueleeffectenportefeuillea!te bouwen en stelt het Ministerie van Financiënals eis dat allbbankzakenvia de schatlcist
lopen. Dus ook de rekening courÊnten de spaauekening,Het
ministerie onderzoektof. dezeeipenversoepeldlrunnen worden.
Het lijkt kortom ofde overheidlp twee gedachtenhinkt: door
meer schoolbesturentoe te laten tot schatkistbankierenwil het
Rijk financiëlè debaclesvoorko{ren. Maar tegelijk zien OCW
en de gemeenteongaarnede fin{nciële risico's toenemenen
ontstaater'gedoe'overgemeentfgarantie.

worden drie nadelengenoerndvoor onderwijsinstellingendie
deeinemen:belenenlevert lagererentebatenop dan bij de commerciëlebank, bankenrekenensomshogerekostenvoor het
(blijven) aanhoudenvan eencommerciëlebankrekeningnaast
het schatkistbankierenen instellingen missen eenpassenden
betaalbaaradviesvoor complexefinancieringsconstmcties.
CONCLUSru
Wegendevoordelenop tegenclenadelenvan schatkistbankieren?Dat hangt er vanafofuw schoolbestuur
vooralbehoefte
heeft aanbelenenof aanlenen.Gaathet om stallenvan de gelden
voor langeretijd, dan kunnen commerciëlebankentot o,5 %
meer vergoedingbieden.Want de langlopendedeposito'svan
de schatkistvolgen de rente op de Nederlandsestaatsobligaties. Hier geldt dat laag risico en laagrendementhand in hand
gaan.De schatkistlijkt echtergunstiger opnamevoorwaardente
kennen.Bij eeneenvoudigfinancieringsvÍaagstukkan schatkistbankiereneenaantrekkelijkalternatief zijn, Het schoolbesturu
kan tegeneenlager rentetarief lenen (o,5-rx) mits er gemeentegarantieis. Ook kan in bepaaldegevallende onderwijsinstelling zonderboeteineensaflossen.Lastbut not least:rood staan
bij de schatkistis voor de meestedeelnemersgoedkoperdan
bij eenbank. Het lijkr dus vooral interessantom te lenenbij de
schatkist,zelEeralshet eeneenvoudigefinancieringsbehoefte
betreft zoaiseenrekening courant krediet. Voor investeringen
in huisvestingwordt wel eengemeentegarantiegewaagd.Sinds
de uitname van huisvestingsgeldenuit het gemeentefonds,
lijken gemeentendaar (nog)minder toe geneigdte zijn,Zij doen
ook aanrísicobeheer,De overheidhinkt nog op tweegedachten
bij schatkistbankierenvoor het onderwijs.
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