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Geachte relatie, 

 

U neemt op basis van de Comptabiliteitswet deel aan schatkistbankieren. In maart 

2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Comptabiliteitswet 2016 (hierna: 

CW 2016). Deze wet treedt in werking op 1 januari 2018 en vervangt daarmee de 

Comptabiliteitswet 2001. In de CW 2016 zijn de artikelen over schatkistbankieren 

verduidelijkt. De wijziging van de CW heeft voor u als deelnemer aan 

schatkistbankieren geen consequenties. Met de nieuwe CW 2016 zal ook lagere 

regelgeving worden gewijzigd. Door middel van deze brief informeer ik u over de 

wijziging van de lagere regelgeving die op u betrekking heeft. 

 

Voor u als deelnemende instelling is het relevant dat de huidige Regeling rekening-

courant en leningenbeheer derden  per 1 januari 2018 wordt vervangen door de 

Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen. De nieuwe regeling 

kent een aantal inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de bestaande regeling. 

De vier belangrijkste wijzigingen licht ik u toe. 

 

Ten eerste worden de rentetarieven per 1 januari 2018 gewijzigd. In december 

2014 heeft de minister van Financiën in zijn brief aan de Tweede Kamer 

geschreven dat hij de rentetarieven voor alle deelnemers wil harmoniseren met de 

rentes zoals die sinds eind 2013 gelden voor de decentrale overheden. Via de 

nieuwe regeling wordt deze zogenoemde ‘renteharmonisatie’ geïmplementeerd 

voor RWT’s en derden. 

 

Concreet betekent deze wijziging dat voor deposito’s met een looptijd tot en met 1 

jaar niet langer het Euribortarief geldt, maar de inleenrente van de Nederlandse 

staat. De inleenrente is de rente waartegen de Staat zich financiert op de 

internationale geld- en kapitaalmarkt. Voor deposito’s langer dan 1 jaar blijft het 

rentetarief gebaseerd op de inleenrente, maar komt de bonusrente te vervallen. 

 

Voor leningen met een vaste rente gedurende de looptijd geldt vanaf 1 januari 

tevens de inleenrente. Ook voor leningen met een rentevastperiode die korter is 

dan de looptijd van de lening geldt per 1 januari 2018 de inleenrente, maar 

https://www.dsta.nl/documenten/publicaties/2014/12/18/kamerbrief-beleidsdoorlichting-schatkistbankieren
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verhoogd met een termijnopslag. Overigens blijven de rentecondities op reeds 

bestaande deposito’s en leningen onverkort van kracht. 

  

Ten tweede zal de marktwaardeberekening (van vervroegde aflossingen op 

leningen en van vervroegde opnames van deposito’s) worden vereenvoudigd. De 

methodiek van de marktwaardeberekening zoals die op dit moment opgenomen is 

in de bijlage van de  Regeling rekening-courant en leningenbeheer derden zal eind 

2017 op de website van het Agentschap (www.dsta.nl) worden gepubliceerd. 

 

Ten derde wordt in de nieuwe regeling expliciet opgenomen dat voor alle 

rentetarieven binnen het schatkistbankieren een ondergrens van nul procent geldt. 

De negatieve marktrentes waar op dit moment sprake van is, worden niet 

doorberekend aan de deelnemers. De nieuwe regeling formaliseert hiermee de 

bestaande beleidspraktijk. De nul procent ondergrens betekent in de huidige 

marktsituatie dat voor deposito’s tot en met 1 jaar er feitelijk geen verschil is 

tussen de (huidige) tarifering op basis van Euribor en de (straks geldende) 

tarifering op basis van inleentarieven. Voor alle looptijden tot 1 jaar zijn beide 

tarieven immers negatief. 

 

Ten vierde dient deze brief er toe dat de Staat uw bestaande rekening-

courantovereenkomst per 1 januari 2018 opzegt. De bepalingen die op dit moment 

onderdeel uitmaken van de rekening-courantovereenkomst tussen de Nederlandse 

Staat en u als deelnemende instelling maken per 1 januari 2018 onderdeel uit van 

de regeling (via artikel 8). Door de nieuwe regeling is vanaf 1 januari 2018 niet 

langer een rekening-courantovereenkomst benodigd. 

 

Bovenstaande wijzigingen zijn in de afgelopen periode afgestemd met alle 

departementen onder wier toezicht instellingen vallen die deelnemen aan 

schatkistbankieren. 

 

Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u natuurlijk terecht bij uw 

accountmanager. U kunt uw vraag tevens stellen via 

schatkistbankieren@minfin.nl. 

 

Het finale concept van de nieuwe regeling (inclusief toelichting) treft u aan in de 

bijlagen. Zodra de Regeling schatkistbankieren RWT’s en andere rechtspersonen 

definitief is vastgesteld en gepubliceerd, informeer ik u daar over.  

 

Dit is voorzien voor medio november 2017. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

DE MINISTER VAN FINANCIËN, 

Namens deze, 

Agent, 
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