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Vragen van het statenlid Bayram Erbisim en Anita Pijpelink (PvdA) ingevolge artikel 44 regle-
ment van orde

AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 194. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-
ment van orde inzake schadevergoeding 
renteswaps  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 28 augustus 2017)  

1. Heeft de provincie Zeeland rente-
swaps of vergelijkbare financiële  
producten gekocht? Zo ja, welk(e) 
product(en) en bij welke bank(en)? 

1. Ja de provincie Zeeland heeft ter beperking 
van financiële risico’s een renteswap afge-
sloten bij de Rabobank met een looptijd 
van 2012 tot en met 2029. Het betreft een 
zogenaamde payer swap. Een payer swap 
houdt in dat de provincie de vaste rente   
betaalt (in ons geval 2,34%) en de varia-
bele rente (3 maands Euribor) ontvangt. 
Meer informatie over de swap kunt u vin-
den in de paragraaf financiering bij de     
begroting en jaarrekening. 

2.  Hoe groot is de door de provincie 
Zeeland gelopen financiële schade? 

2. De provincie heeft geen financiële schade 
geleden. Bij het afsluiten van de swap 
heeft de provincie zich laten bijstaan door 
een juridisch expert op dit gebied.  
In het contract met de Rabobank heeft de 
provincie de bijstortverlichting, de zoge-
naamde margincall, uit de overeenkomst 
weten te houden. Wij hoeven dus niet bij te 
storten gedurende de looptijd. Ook heeft de 
provincie niet te maken met renteopslagen. 
 

3. Welke maatregelen heeft de provincie 
Zeeland genomen om gelopen schade 
gecompenseerd te krijgen? 
 

3. Nee, zie antwoord vraag 2. 

 

4. Trekt de provincie Zeeland op met  
andere gedupeerde overheden en/of 
doet de provincie Zeeland mee aan 
een collectieve procedure?  
Zo nee, waarom niet? 

4. Nee, zie antwoord vraag 2. 
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