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Vragen

In de Wet Financiering decentrale Overheden (kortweg Wet Fido) heeft de wetgever om haar 
moverende redenen veel ruimte gelaten aan het begrip wel of niet dienstbaar aan de publieke taak 
tav geldleningen aan organisaties of garantstellingen en aldus te oordelen aan de gemeenteraad.

De vraag die bij het CDA opkomt is:

Op blz 3 van het statuut wordt gesproken over het doen van leningen of garantstellingen aan 
organisaties die het algemeen nut dienen. Onze vraag hierbij:

1. Zijn particulieren daarmee uitgesloten?
2. Waar moeten organisaties aan voldoen? KVK inschrijving, wel of niet rechtspersonen, eisen 

aan deze rechtspersonen etc
3. Wat is voldoende kredietwaardig?
4. Midden blz 7 wordt gesproken over dat te financieren activiteiten ofwel garantie moet 

passen ik citeer;"in het verlengde van de publieke taak "naar de mening van het CDA is dit 
nog onduidelijker dan de wetgever het verwoordt, die spreekt over het dienen van de 
publieke taak en niet het verlengde daarvan. Graag een reactie van het college hierop

Antwoorden

1. Ja, particulieren zijn uitgesloten. Zie ook paragraaf 6.3 nummer 7: "Natuurlijke personen 
komen niet in aanmerking voor borgstelling. Tot aan oprichting van het Waarborgfonds Eigen 
Woningen (WEW) midden jaren negentig zijn door de gemeente wel gemeentegaranties aan 
particulieren voor eigen woningbezit afgegeven. Vanaf de oprichting van het WEW valt het 
verstrekken van dergelijke garanties onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

2. De voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen zijn opgenomen in paragraaf 6.2 
nummer 5:
"De belanghebbende organisatie dient als rechtsvorm een stichting of vereniging zonder 
winstoogmerk te hebben. Andere rechtsvormen zoals N.V., B.V., V.O.F. hebben in principe een 
commercieel karakter en lening verstrekking en garantstelling dienen niet voor het afdekken 
van ondernemersrisico's. "
Overigens staan in 6.2 meer voorwaarden genoemd en in 6.3 zijn uitsluitingen opgesomd.

3. Voldoende kredietwaardig is een kwalitatief begrip dat nader wordt uitgewerkt in het 
treasurystatuut. Paragraaf 4 risicobeheer en paragraaf 6 leningen en garanties aan derden 
geven invulling aan dit begrip.

4. Het begrip "publieke taak" is een niet vastomlijnd begrip, de reikwijdte is niet op voorhand af 
te bakenen. Wij zijn van mening dat de formulering "in het verlengde publieke taak" niet 
onduidelijker is dan de formulering "het dienen van de publieke taak".


