
2 9  Berekening benutting   
drempelbedrag SKB 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

Verslagjaar 2020 

1 Drempelbedrag 3.211.103 

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

2 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 
's Rijks schatkist aangehouden 
middelen 864.059 1.364.946 870.030 1.458.852 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 2.347.043 1.846.157 2.341.073 1.752.250 
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het 

drempelbedrag 0 0 0 0 

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar 2020 
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 428.147 
(4b) Het deel van het begrotingstotaal 

dat kleiner of gelijk is aan € 500 
miljoen 428.147 

(4c) Het deel van het begrotingstotaal 
dat de € 500 miljoen te boven 
gaat 0 

(1) = (4b)*0,0075
+ (4c)*0,002 met
een minimum van
€250.000

Drempelbedrag 3.211 

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als 
nihil) 78.629 124.210 80.043 134.214 

(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92 
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 

's Rijks schatkist aangehouden 
middelen 864 1.365 870 1.459 

Het drempelbedrag is het bedrag aan liquide middelen dat (gemiddeld) per kwartaal buiten 

de schatkist mag worden gehouden. De hoogte van het drempelbedrag hangt af van de 

omvang van de begroting. De drempel is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het 

begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 

miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de  

€ 500 miljoen te boven gaat. 

Per kwartaal mag het gemiddelde van de (liquide) middelen die de decentrale overheid 

dagelijks buiten de schatkist laat niet boven het drempelbedrag uitkomen. Provincie Fryslân 

is in 2020 binnen het drempelbedrag gebleven. De liquide middelen die buiten de schatkist 

zijn aangehouden, zijn enkel gebruikt voor het betalingsverkeer. 
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