
Geachte raadsleden, 

 

Onderstaand treft u de beantwoording van de vragen aan zoals die gesteld zijn tijden de 

laatste beraad en advies op 10 juni j.l. 

 

Vraag 1 Er wordt aangegeven dat de risico’s worden afgedekt door het vormen van 

een reserve. Welke risico’s zijn dat en kan verwezen worden naar een document.  

1. Het risico is dat als er sprake is van een gedwongen verkoop van de gefinancierde 
activa, omdat er niet meer aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan worden 
voldaan, de gefinancierde activa een lagere waarde kan hebben dan de hierop 
verstrekte lening.  

 

Dit staat verwoord in begroting en jaarrekening in de paragraaf weerstandsvermogen en 

risico’s (zie vooral vet gedrukt): 

Financiering OV-bedrijven 

Zoals in hoofdstuk 4.1 (Financiering) reeds gemeld, heeft de MRDH in december 2016 de 

verantwoordelijkheid voor de financiering van de investeringen in railvoertuigen en -

infrastructuur van de regionale OV-bedrijven overgenomen van de gemeenten Den Haag en 

Rotterdam. 

Dat brengt risico’s met zich mee, die in een in 2016 uitgevoerd extern onderzoek nader zijn 

geduid. Daaruit is geconcludeerd dat een reserve moet worden gevormd om de risico’s die 

van directe invloed zijn op de economische waarde van het te financieren materieel 

naar behoren af te dekken. Daarbij is meegewogen dat de MRDH voor de periode 2016-

2026 een railconcessie heeft gegund aan voornoemde OV-bedrijven, dat de MRDH een 

eerste zekerheidsrecht verwerft over de te financieren activa en dat het kredietrisico wordt 

beperkt doordat de afschrijvingen over door de MRDH goedgekeurde railinvesteringen en de 

rente over de daarvoor verstrekte leningen in de maandelijks door de MRDH te betalen 

concessievergoeding zijn opgenomen. Op grond van een referentievergelijking is vastgesteld 

dat een waardedaling van 35% als uitgangspunt voor de risicoberekening verdedigbaar is. 

De risico-inschatting voor de beide OV-bedrijven is daarnaast als “laag” geclassificeerd en 

daaruit volgt een risicoweging van 8% als uitgangspunt voor de risicoberekening.  

Ook heeft het algemeen bestuur van de MRDH na zienswijze door de regiogemeenten op 21 

december 2017 de Verordening bussenleningen vastgesteld. De belangrijkste overweging 

voor het instellen van deze verordening is het faciliteren van adequate en goedkopere 

financieringsmogelijkheden voor vervoerbedrijven ten behoeve van de gewenste transitie 

naar zero emissie busvervoer.  

De ondergrens voor de opbouw van de risicoreserve financieringen wordt net als in de 

begroting 2020 berekend op basis van de maandelijks te betalen concessievergoedingen. 

De maandelijkse concessievergoedingen voor rail en bus bedragen gemiddeld € 30 miljoen. 

Uitgaande van een worst case scenario (faillissement) wordt de kans dat maximaal één 

maand aan concessievergoeding als verloren moet worden beschouwd, als hoog (90%) 

ingeschat. De ondergrens van de op te bouwen risicoreserve wordt daarmee bepaald op € 

27 miljoen.   



Ook in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen (waarvoor in 2019 een 

zienswijze is doorlopenkomt dit onderwerp terug in hoofdstuk 2.5: 

Zekerheden  
Voor alle leningen geldt dat de MRDH eigenaar wordt van de gefinancierde activa indien de 
concessiehouder niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.  
 
Aparte reserve voor resterende risico’s  
Op elke lening in het kader van een concessie wordt een risico-opslag (marktconformiteits-
opslag) in rekening gebracht. Deze opslag wordt gebruikt om een specifieke reserve te 
vormen om de kosten van eventuele resterende risico’s op te vangen. De ondergrens voor 
de opbouw van de risicoreserve wordt berekend op basis van de maandelijks te betalen 
concessievergoedingen voor rail en bus. Uitgaande van een worst case scenario 
(faillissement) wordt de kans dat maximaal één maand aan concessievergoeding als 
verloren moet worden beschouwd, als zeer hoog (90%) ingeschat.  
 

Verantwoording over de financieringsfunctie vindt plaats middels de paragrafen Financiering 

en Weerstandsvermogen en risico’s van de begroting (t+1) en jaarrekening (t-1). 

 

Vraag 2 Hoeveel lenen de vervoersbedrijven nu en is het risico nu toe of afgenomen 

doordat we geen waarborgen meer verstrekken maar alleen direct leningen 

verschaffen aan vervoersbedrijven 

Zie hiervoor de jaarrekening 2019: per 31-12-2019: € 1.159.194.012 

Puur financieel blijft de afdekking van het risico gelijk. Voor zowel leningen als garanties/ 

borgstellingen wordt op dezelfde manier een risicoreserve gevormd.  

De MRDH beschouwt het verstrekken van leningen als minder risicovol omdat onze invloed 

bij leningen maximaal is ten opzichte van wanneer de MRDH garant staat. In het geval van 

garantstellingen zijn de leningvoorwaarden namelijk tussen de vervoerder en een andere 

geldgever overeen gekomen. 

 

Vraag 3 Waar staat geregeld wat er gebeurt als vervoersbedrijven hun leningen niet 

kunnen betalen 

De MRDH heeft een verordening bussenleningen, die eea generiek regelt en voorschrijft, zie 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Metropoolregio%20Rotte

rdam%20Den%20Haag/611013/CVDR611013_1.html 

Verder worden de details voor alle leningen (inclusief rail) vastgelegd in het samenstel van 

de beschikking tot leningverstrekking en/of de leningenovereenkomst en de 

zekerheidsstellingen (de pand- of hypotheekakten). 

 

 

  

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Metropoolregio%20Rotterdam%20Den%20Haag/611013/CVDR611013_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Metropoolregio%20Rotterdam%20Den%20Haag/611013/CVDR611013_1.html


Vraag 4 met betrekking tot was wordt lijst 

Inhoudelijke wijzigingen 

Het huidige Treasurystatuut MRDH 2016 is destijds geïntroduceerd bij de MRDH naar 

aanleiding van het overnemen, door de MRDH, van de leningen die de gemeenten 

Rotterdam en Den Haag hadden verstrekt aan respectievelijk RET en de HTM. Het statuut is 

grondig doorgenomen om te kijken of dit nog voldoet aan de huidige tijd.  Naast een 

vereenvoudiging en verduidelijking van het gehele stuk, zijn er ook bepalingen verwijderd en 

toegevoegd.  

Deze betreffen:  

• het gebruik van garanties(borgstellingen) is in het nieuwe statuut niet meer 

toegestaan (zie nadere toelichting hieronder).  

• bevoegdheden (de mandaten en volmachten die impliciet in dit statuut waren 

opgenomen, worden overgeheveld naar het mandaat en volmachtbesluit (waar het ook 

thuishoort). Dat maakt ze ook makkelijker te wijzigen. 

• toegevoegd is dat naast het verstrekken van leningen aan door het algemeen bestuur 

aangewezen partijen, sowieso leningen verstrekt kunnen worden aan de 

lokaalspoorwegbeheerder en de concessiehouders. Deze partijen zijn inmiddels al 

aangewezen door het algemeen bestuur en worden nu in de regeling geïncorporeerd. 

Bovendien geldt voor de concessiehouder dat deze al bij aanbesteding van de concessie op 

zijn solvabiliteit wordt getoetst. 

Garanties(borgtocht) 

Het garantie instrument is in de laatste vier jaar niet gebruikt door de MRDH. Er zijn nog drie 

(oude) garanties in portefeuille bij de MRDH. Twee garanties die nog in de portefeuille zitten 

zijn in 2016 overgenomen van de gemeente Den Haag en zijn voor de HTM destijds 

verstrekt. De derde garantie is een garantie aan de Europese Investeringsbank ten gunste 

van de RET. Voor deze garanties wordt een overgangsbepaling opgenomen, waardoor deze 

onder de regels van het Treasurystatuut MRDH 2016 blijven vallen. De financiering van de 

vervoersbedrijven gaat vanaf heden enkel nog door het verstrekken van leningen door de 

MRDH, dat is eenvoudiger en minder risicovol, omdat de invloed bij het verstrekken van 

leningen maximaal is. 

Intrekken Treasurystatuut MRDH 2016 

Het Treasurystatuut MRDH 2016 wordt in dit statuut ingetrokken met de hiervoor genoemde 

overgangsbepaling.  

Wijziging opzet. 

 Het Treasurystatuut MRDH 2016 was in grote tijdsdruk opgesteld. De opbouw was 

daardoor minder logisch. Artikelen  gingen vaak over meerdere onderwerpen.  Er 

zaten ook doublures in. Deze doublures zijn uiteraard verwijderd. 

 Dingen die in de toepasselijke wetten al verplicht zijn gesteld zijn niet herhaald. 

 Definities die verspreid over de artikelen stonden zijn allemaal opgenomen in artikel 

1, het definitieartikel.  

  In het voorliggende ontwerp Treasurystatuut is de opbouw aangepast en zijn 

artikelen op onderwerpen samengevoegd. 

  In de praktijk onduidelijk gebleken zinsneden zijn herschreven (duidelijker gemaakt)  



 Tevens is gekeken welke wettelijke regels nog van toepassing waren. 

 De Artikelen 13, 15 en 16 zijn komen te vervallen. Deze artikelen regelden taken en 

bevoegdheden van de verschillende  functies en deze horen in hun aard niet thuis in 

een Treasurystatuut. Treasurer en Concerncontroller krijgen uiteraard wel, net zoals 

nu het geval is, gezamenlijk mandaat/volmacht voor het uitvoeren van het besluit 

(zoals offertes vragen, accorderen, leningovereenkomst tekenen e.d.). Deze zullen 

worden opgenomen in een separaat mandaat en volmachtbesluit, waar dit ook 

thuishoort.  

 Artikel 17 is komen te vervallen omdat de informatievoorziening elders in de 

verplichte P&C-cyclus geregeld is.  

 

Indicatieve was wordt lijst 

 

 

  

was (art) wordt (art)

1 begrippenkader 1

2 Doelstellingen treasuryfunctie 2

3 Risicobeheer lid 1 en 2 (begunstigden leningverstrekking) 8

3 Risicobeheer lid 3 (in- en doorlenen met enkel rendementsdoel verboden) 9 lid 2c

3 Risicobeheer lid 4 (gebruik van derivaten is niet toegestaan) 2 lid 3a,b

4 Renterisicobeheer 3

5 Kredietrisicobeheer Vervallen

6 Intern liquiditeitsrisicobeheer Vervallen

7 Valutarisicobeheer 4

8 Financiering (aantrekken van) 9

9 Uitzettingen, lid 1, 2 en 5 10, lid 1, 2,3

9 Uitzettingen, lid 3 en 4 8, lid 1

10 Relatiebeheer 5

11 Geldstromenbeheer 6

12 Saldo en liquiditeitsbeheer, lid 1, rentecompensatiecircuit vervallen

12 Saldo en liquiditeitsbeheer, lid 2 en 3 7

13 Administratieve organisatie Vervallen, naar mandaatbesluit. M.u.v. lid 3, naar lid 1

14 Interne controle Vervallen, naar interne controleplan

15 Verantwoordelijkheden vervallen, naar mandaatbesluit

16 Bevoegdheden Vervallen, naar mandaatbesluit m.u.v. vier-ogen principe (art. 11)

17 informatievoorziening Vervallen, cf. verplichte P&C cyclus

18 Citeertitel 12



Impact COVID-19 op het openbaar vervoer 

Op 5 juni jl. zijn met de openbaar vervoerders, de decentrale overheden en het Rijk 

afspraken gemaakt over de financiële gevolgen voor de (regionale) OVbedrijven ten gevolge 

van de maatregelen voor de bestrijding van COVID-19. 

 De gemaakte afspraken met het Rijk voorzien in een dekking van de kosten van de 

concessie tot 93%. Dit zijn de kosten exclusief de kosten van het beheer en 

onderhoud van de infrastructuur. Deze kosten voor infra worden, zoals te doen 

gebruikelijk, volledig door de subsidie van de MRDH gedekt. 

 Het restant van 7% van de exploitatiekosten kunnen de vervoerbedrijven in 2020 ten 

laste van het beschikbare eigen vermogen brengen. Wanneer de vervoerbedrijven 

aan kunnen tonen dat de 93% vergoeding bedrijfseconomisch niet toereikend is dan 

kan het rijk de vergoeding ophogen naar 95%. 

 Er is daardoor geen aanleiding te veronderstellen dat de leningen niet afgelost 

kunnen worden.  

 De vervoerders hebben evenmin aangegeven dat zij voorzien de aflossingen niet te 

kunnen betalen. Wel constateert de MRDH dat met de nu gemaakte afspraken veel 

van de vervoerbedrijven wordt gevraagd. MRDH en de vervoerbedrijven zijn en 

blijven daarom intensief met elkaar in gesprek. 

De betreffende kamerbrief treft u als bijlage aan. 

Tot slot stellen wij u voor de MRDH een keer uit te nodigen na het zomerreces om nog nader 

in te gaan op specifieke vragen. 

We gaan er vanuit gaande u met dit schrijven op dit moment voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

Mede namens het college van B&W, 

Met vriendelijke groet, 

 

Jolanda de Witte 

Burgemeester Albrandswaard 

 


