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Samenvatting:
In de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen (UvW) is besloten dat de Unie van
Waterschappen een eenmalige garantieverklaring aan ieder waterschap vraagt, om ervoor te zorgen
dat de UvW bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) een(doorlopend) krediet kan afsluiten met
een maximum van € 2 miljoen. Het krediet verbetert de liquiditeitspositie van de UvW.
Advies commissie BMZ d.d. 10 september 2015:
De commissie heeft op zich geen bezwaren tegen een garantie door alle waterschappen
gezamenlijk voor deze kredietfaciliteit van de UvW bij de NWB, maar ziet niet de noodzaak in dat elk
waterschap zich hoofdelijk garant stelt voor het volledige door de UvW verschuldigde bedrag in dit
verband. Daarom adviseert de commissie de garantiestelling te maximeren tot een bedrag dat in
overeenstemming is met het contributie-aandeel van HDSR in de UvW.
De besluittekst is hierop aangepast.
Gevraagd besluit:
1. In te stemmen met het verstrekken van een garantieverklaring voor het afsluiten van een
(doorlopend)krediet van maximaal € 2 miljoen door de Unie van Waterschappen bij de
Nederlandse Waterschapsbank, waarbij voor de hoogte van de bijdrage per waterschap wordt
uitgegaan van het solidariteitsbeginsel;
2. in de tekst van de te verstrekken garantieverklaring op te nemen dat de maximale hoogte van
het door HDSR te garanderen aandeel in het onder 1. vermelde bedrag overeenkomt met zijn
contributie-aandeel voor het lidmaatschap van de Unie van Waterschappen, zijnde – indicatief
voor begrotingsjaar 2016 – 4,37% (€ 88.000,--).
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Toelichting
In de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen (UvW) is besloten dat de UvW een eenmalige
garantieverklaring aan ieder waterschap vraagt, om ervoor te zorgen dat de UvW bij de Nederlandse
Waterschapsbank (NWB) een(doorlopend) krediet kan afsluiten met een maximum van € 2 miljoen.
Het krediet verbetert de liquiditeitspositie van de unie. Deze verbetering is nodig omdat er jaarlijks een
bedrag aan de reserves wordt onttrokken om de hypothecaire lening af te lossen. De looptijd van deze
lening is korter dan de periode waarin het bedrijfspand wordt afgeschreven (de jaarlijkse aflossing is
groter dan de jaarlijkse afschrijving die via de contributie aan de leden wordt doorberekend).
Garantstelling door de waterschappen biedt de UvW mogelijkheden om het benodigde krediet tegen
gunstigere voorwaarden af te sluiten.
De garantieverklaring bevat niet het maximale bedrag zoals dat in de door de UvW bijgevoegde brief is
vermeld, namelijk € 2 miljoen. Daarnaast vermeldt de verklaring niet de verdeling onder
waterschappen bij het niet nakomen van de verplichtingen door de UvW. Hierdoor lijkt elk waterschap
hoofdelijk aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor het volledige, eventueel door de UvW
verschuldigde bedrag in dit verband.
Hierover is contact opgenomen met een jurist van de Unie Waterschappen; afgesproken is toen dat in
de verklaring wordt verwezen naar dit besluit van het algemeen bestuur.
Om op dit punt echter geen enkel misverstand te laten ontstaan, zal in de garantieverklaring zelf het
maximale HDSR-aandeel worden vastgelegd, gebaseerd op het contributie-aandeel van HDSR voor
de UvW (voor 2016 is dat 4,37%, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 88.000,--).

Financiële aspecten
Wanneer de Unie van Waterschappen een (doorlopend) krediet aangaat en de verplichtingen die
hieruit voortvloeien niet meer kan voldoen, staan de waterschappen - en dus ook De Stichtse
Rijnlanden - naar rato garant voor het voldoen van deze verplichtingen.
Wanneer de Unie van Waterschappen de verplichtingen nakomt die voortvloeien uit het afgesloten
krediet, heeft het tekenen van deze garantieverklaring geen financiële consequenties voor HDSR.

Communicatie aspecten
n.v.t

MVO aspecten
Niet van toepassing; het betreft hier een aangelegenheid van louter financiële aard.

Bijlagen
1. Garantieverklaring (DM 974397)
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