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Schatkistbankieren voor decentrale overheden 
Uitleg van de overgangsregeling beleggingen 
 
De verplichting deel te nemen aan schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden al 
hun overtollige liquide middelen aanhouden bij het ministerie van Financiën.  
 
De verplichting tot schatkistbankieren strekt zich niet uit tot uitzettingen die zijn of worden 
gedaan uit hoofde van de publieke taak. 
 
Deze memo geeft – mede in reactie op vragen van decentrale overheden en 
vermogensbeheerders – een uitleg van en toelichting op de overgangsregeling.  
 
De overgangsregeling heeft betrekking op het afbouwen van bestaande 
beleggingen/uitzettingen van overtollige middelen die (tijdelijk) niet benodigd zijn voor de 
publieke taak en beschrijft tevens op welke manier nieuwe uitzettingen moeten worden 
vormgegeven met het oog op opneming ervan in de schatkist.  
 
De essentie van de overgangsregeling 
De publicatie in de Staatscourant (4 juni 2012, 18.00 uur) bevatte de aankondiging van een 
overgangsregeling voor de op dat moment door decentrale overheden aangehouden 
beleggingen. Deze overgangsregeling is onderdeel van de wetswijziging waarmee 
schatkistbankieren voor decentrale overheden verplicht wordt.  
 
De letterlijke tekst van de publicatie luidt als volgt: 
 
“Contracten en beleggingen die zijn aangegaan vóór 18.00 uur op 4 juni 2012 zullen worden 
geëerbiedigd. Zodra de looptijd van die beleggingen is verstreken, vallen de middelen in de 
schatkist. Voor beleggingen die geen bepaalde looptijd hebben, zoals die in fondsen, en voor 
decentrale overheden die hun vermogensbeheer meerjarig hebben aanbesteed, is nader 
overleg nodig over de wijze waarop deze middelen in de schatkist zullen vloeien. Contracten 
en beleggingen die zijn aangegaan op of na 18.00 uur op 4 juni 2012 zullen vallen onder de 
nog op te stellen nieuwe regels, waarvoor op zo kort mogelijke termijn een wettelijke 
grondslag zal worden gecreëerd.” 
 
In het wetsvoorstel dat op 8 februari 2013 bij de Tweede Kamer is ingediend is 
bovenstaande vooraankondiging verwerkt en luidt als volgt: 
 
“Artikel II 
1. Deze wet heeft geen gevolgen voor de middelen die openbare lichamen voor 4 juni 2012, 

18.00 uur, hebben uitgezet met een looptijd die eindigt na de datum van 
inwerkingtreding van deze wet. Ten aanzien van deze middelen blijven de regels gelden 
die van toepassing waren op het moment dat zij werden uitgezet tot het moment 
waarop de looptijd eindigt of zoveel eerder als zij worden geliquideerd voordat de 
looptijd eindigt.  
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2. Openbare lichamen zetten hun liquide middelen op een zodanige wijze uit dat zij uiterlijk 
op 31 december 2013 beschikbaar zijn om in de schatkist van het Rijk aangehouden te 
kunnen worden. 

 
Artikel III  
Deze wet treedt in werking op de tweede dag na de datum van het Staatsblad waarin zij 
wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel II, tweede lid, terugwerkt tot 4 juni 2012, 
18.00 uur.” 
 
De overgangsregeling betekent dat decentrale overheden hun bestaande uitzettingen/ 
beleggingen mogen aanhouden tot het einde van hun looptijd indien die belegging dateert 
van voor 4 juni 2012, 18:00 uur. Een decentrale overheid blijft volledig vrij in de keuze om 
beleggingen voor het einde van de looptijd te liquideren. Zodra een belegging vrijvalt aan 
het einde van de looptijd of deze door een decentrale overheid eerder wordt geliquideerd, 
dienen de ermee gepaard gaande liquide middelen in de schatkist worden aangehouden.  
 
Decentrale overheden kunnen hun beleggingen die vrijvallen voordat schatkistbankieren 
verplicht wordt, herbeleggen. De enige voorwaarde waaraan die herbelegging moet voldoen 
(naast de wettelijke bepalingen van de Ruddo) is dat deze zodanig wordt vormgegeven dat 
de middelen uiterlijk eind 2013 in de schatkist vloeien1

 
. 

De overgangsregeling kan tot gevolg hebben dat bestaande beleggingsafspraken – zoals 
overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van vermogensbeheer – op termijn moeten 
worden herzien. Datzelfde kan gelden voor bijvoorbeeld treasurystatuten die decentrale 
overheden in het verleden hebben vastgesteld. Omdat de overgangsregeling kracht van wet 
krijgt, zullen alle bestaande overeenkomsten/statuten/afspraken tussen een decentrale 
overheid en derden die strijdig zijn met de wettelijk bepaalde overgangsregeling in de 
toekomst niet langer onverkort kunnen worden gehandhaafd.  Bestaande 
overeenkomsten/statuten/afspraken dienen te zijner tijd zodanig te worden aangepast 
zodat deze in overeenstemming zijn met de wettelijk vastgestelde overgangsregeling.  
 
Het uiteindelijke gevolg van de overgangsregeling is dat op termijn alle beleggingen in de 
schatkist dienen te worden opgenomen. De fasering van de instroom in de schatkist en de 
termijn waarop bestaande beleggingen in de schatkist worden aangehouden is dan ook met 
name afhankelijk van het looptijdprofiel van beleggingen per 4 juni 2012 18.00 uur.   
 
  

                                                
1 Brief van de minister van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Kamer, van 13 juli 2012. 
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Uitleg overgangsregeling 
Decentrale overheden kunnen op verschillende manieren beleggen. Uitgangspunt is dat de 
afbouw van beleggingen zoveel mogelijk uniform is. Uitgangspunt is dat de toepassing van 
de overgangsregeling tot zoveel mogelijk dezelfde uitkomsten moet leiden ongeacht de 
manier waarop decentrale overheden beleggingen hebben vormgegeven. 
 
Er kunnen grosso modo drie beleggingsvormen worden onderscheiden: 
 
1. Directe (individuele) beleggingen bij banken of in waardepapieren (al dan niet via een 
tussenpersoon). Dit betreft bijvoorbeeld het aanhouden van deposito’s of spaarrekeningen, 
en beleggingen in waardepapieren (zoals obligaties).  
 
2. Collectieve beleggingen in fondsen van bijvoorbeeld BNG Vermogensbeheer 
(geldmarktselect, kapitaalmarktselect) of andere fondsbeheerders.  
 
3. Beleggingen via een vermogensbeheerder waarmee bilateraal een beleggingsmandaat is 
overeengekomen volgens welke de vermogensbeheerder een portefeuille beheert. 
 
Hieronder wordt op deze drie vormen van beleggingen nader ingegaan.  
 
Ad 1. Directe (individuele) beleggingen 
Een decentrale overheid die middelen via een deposito belegt, mag een dergelijke belegging 
aanhouden tot aan het einde van contractueel afgesproken looptijd. 
 
Indien er geen contractueel afgesproken looptijd is, zoals bij een direct opvraagbare 
spaarrekening, dienen de middelen in de schatkist te worden aangehouden zodra de 
verplichting tot deelname aan schatkistbankieren van kracht wordt. In dit geval is immers 
sprake van liquide middelen. 
 
Beleggingen in waardepapieren zoals obligaties mogen worden aangehouden tot aan de 
vervaldatum (einde looptijd). Mutaties in de beleggingsportefeuille (zoals switches, 
herallocaties) zijn toegestaan, mits het aflos/vervalprofiel per 4 juni 2012 gerespecteerd 
wordt. Mutaties mogen er niet toe leiden dat middelen pas later in de schatkist vloeien. 
Onder een mutatie wordt hier verstaan de intentie om met de opdracht tot verkoop van een 
beleggingstitel de aankoop van een andere beleggingstitel te financieren. De verkoop en 
aankoop moeten derhalve onderdeel uitmaken van dezelfde order. Dat betekent dat een 
decentrale overheid zich ertoe inspant om de tijd tussen het moment van verkoop en het 
moment van aankoop te minimaliseren. In de praktijk zal dit maximaal enkele dagen 
betekenen.  Wanneer tussen verkoop- en aankoopmoment een tijdsperiode bestaat van 
meer dan enkele dagen, is de belegging feitelijk omgezet in liquide middelen en mogen deze 
niet opnieuw worden herbelegd buiten de schatkist. 
 
Voor alle beleggingen geldt dat tussentijds vrijvallende middelen (zoals couponbetalingen, 
aflossingen, renteontvangsten) die daadwerkelijk worden uitgekeerd alleen zodanig mogen 
worden herbelegd dat middelen uiterlijk per eind 2013 in de schatkist kunnen worden 
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opgenomen, tenzij reeds voor 4 juni 2012 18:00 uur contractueel is overeengekomen dat 
rentebetalingen bij de hoofdsom worden bijgeschreven.  
 
Ad 2. (Collectieve) beleggingen in fondsen 
Een aantal decentrale overheden houdt overtollige middelen aan in beleggingsfondsen. 
Dergelijke fondsdeelnemingen hebben veelal de vorm van participaties. Met de verplichting 
tot schatkistbankieren zullen decentrale overheden hun deelnemingen (participaties) in deze 
fondsen moeten afbouwen. In de praktijk zullen decentrale overheden met name beleggen 
via de fondsen zoals die worden aangeboden via de BNG. Ook andere fondsbeleggingen 
kunnen echter voorkomen. 
 
Voor fondsdeelnemingen zou idealiter een zgn. ’doorkijkbenadering’ worden gevolgd. Zo’n 
doorkijkbenadering zou betekenen dat beleggingen (titels/regels) die onderdeel uitmaken 
van het fonds mogen worden aangehouden tot aan het einde van de looptijd van die 
beleggingen. Binnen een fonds vinden echter continu mutaties plaats waardoor de 
samenstelling van een fonds dynamisch is. Beleggingstitels die onderdeel zijn van een fonds 
worden veelal niet tot einde looptijd aangehouden.  
 
Omdat praktisch de doorkijkbenadering niet werkbaar is, zal een decentrale overheid de 
fondsdeelneming in de loop van de tijd geleidelijk aan moeten afbouwen door participaties 
te verkopen. 
 
In beginsel kunnen decentrale overheden in twee soorten fondsen deelnemen : in 
geldmarktfondsen en in kapitaalmarktfondsen. Aan de naam van een fonds kan veelal 
worden afgeleid of het een geldmarkt- of een kapitaalmarktbelegging betreft; indien nodig 
kan navraag bij de fondsbeheerder uitsluitsel geven. Geldmarktfondsen kunnen naar hun 
aard sneller verkocht worden dan kapitaalmarktfondsen. 
 
A. Deelnemingen in geldmarktfondsen2

 
. 

Voor de geleidelijke liquidatie van een deelneming in een geldmarktfonds kan een 
decentrale overheid een periode nemen van 3 jaar. Dat wil zeggen dat met ingang van 2013 
ieder jaar minimaal 1/3e van de omvang per 1 januari 2013 dient te worden geliquideerd; 
meer dan 1/3e mag, minder niet. Op die manier kunnen decentrale overheden hun positie 
geleidelijk afbouwen en kunnen ze verliezen op de belegging zoveel mogelijk minimaliseren.   

 
B. Deelnemingen in kapitaalmarktfondsen3

 
. 

Voor de geleidelijke liquidatie van een deelneming in een kapitaalmarktfonds kan een 
decentrale overheid een periode nemen van 7 jaar. Dat wil zeggen dat met ingang van 2013 
ieder jaar minimaal 1/7e van het oorspronkelijke totaal dient te worden geliquideerd; meer 
dan 1/7e mag, minder niet. Op die manier kunnen decentrale overheden hun positie 
geleidelijk afbouwen en kunnen ze verliezen op de belegging zoveel mogelijk minimaliseren.   
                                                
2 Van de BNG betreft dit slechts één fonds: BNG Fido Geldmarktselect. 
3 Fondsen van de BNG die het betreft zijn BNG Fido Kapitaalmarktselect en de Limburg fondsen. 
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Op de 1/7e regel is 1 uitzondering mogelijk, namelijk voor fondsen met een (aantoonbare) 
gemiddelde resterende looptijd van de onderliggende beleggingen van meer dan 7 jaar. De 
liquidatie van dergelijke portefeuilles mag worden afgestemd op die gemiddelde resterende 
looptijd (per 1-1-2013). Bij een looptijd van x jaar moet dan tenminste 100/x procent per jaar 
geliquideerd worden. Ter illustratie: indien een decentrale overheid op 1 januari 2013 
deelneemt in een fonds voor een totaalbedrag van € 100 miljoen waarvan de gemiddelde 
resterende looptijd 10 jaar bedraagt, dan dient de decentrale overheid er voor zorg te 
dragen dat ze vanaf 2013 jaarlijks (minimaal) 1/10e deel (€ 10 miljoen) van de deelneming 
liquideert en de vrijgevallen middelen in de schatkist aanhoudt.  
 
Ad 3. Beleggingsmandaat via vermogensbeheerder 
Een aantal decentrale overheden, veelal degene met relatief omvangrijke overtollige 
middelen, heeft er voor gekozen het vermogensbeheer aan te besteden en het beheer bij 
een of meerdere vermogensbeheerders onder te brengen.  
 
Met zo’n vermogensbeheerder is een overeenkomst afgesloten. Onderdeel van die 
overeenkomst zijn veelal afspraken over het beleggingsmandaat, bijvoorbeeld in termen van 
de nagestreefde looptijd en het risicoprofiel van de portefeuille. 
 
Ook voor beleggingen via dergelijke portefeuilles geldt de overgangsregeling. Een 
portefeuille kan bestaan uit individuele beleggingen (vergelijkbaar met ad 1) en/of uit 
beleggingen in fondsen (vergelijkbaar met ad 2). Voor deze beide onderdelen gelden de 
regels zoals besproken onder respectievelijk ad 1 en ad 2.  
 
Dat wil zeggen: 
 
a. Individuele beleggingen (in bijvoorbeeld obligaties) – voor zover ze bestonden op 4 juni 

2012, 18.00 uur – worden aangehouden totdat beleggingen en fondsdeelnemingen het 
einde van hun looptijd hebben bereikt; eerder liquideren mag vanzelfsprekend. Zoals 
onder ad 1 uitgelegd zijn switches onder voorwaarden toegestaan (zie verder aldaar). 

b. Van fondsbeleggingen moet vanaf 2013 per jaar minimaal 1/3e deel (geldmarktfondsen) 
resp. 1/7e deel (kapitaalmarktfondsen) worden verkocht. Zoals uitgelegd onder ad 2, mag 
de decentrale overheid onder bepaalde voorwaarden voor de totale liquidatie van een 
fondsdeelneming een periode langer dan 7 jaar nemen (zie verder aldaar). 

 
De invoering van schatkistbankieren kan betekenen dat het beleggingsmandaat zoals dat 
overeen is gekomen tussen de decentrale overheid en de vermogensbeheerder op termijn 
zal moeten worden aangepast conform de wettelijke overgangsregeling. Ter illustratie: het 
nastreven van een bepaalde vaste duratie van de beleggingsportefeuille zal in de toekomst 
niet langer mogelijk zijn omdat de geleidelijke afbouw van de portefeuille een steeds lagere 
duratie betekent. 


