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De UvA gebruikt sinds 2008 eenvoudige swaps om de 
risico’s van renteschommelingen af te dekken. Van de 
negen swaps zijn er op 3 december 2018 vier omgezet naar 
een lening met een vaste rente.

Waarom heeft de UvA swaps?
Toen de UvA in 2008 voor de uitvoering van haar 
vastgoedplannen financiering  wilde aantrekken, waren 
vastrentende leningen niet of nauwelijks voorhanden. Om 
schommelingen van de rente af te dekken en daarmee voor 
zekerheid te kiezen, werd besloten tot de aanschaf van 
swaps. Op die manier betaalde de UvA nooit meer dan 5% 
rente, meestal minder.

Heeft de UvA verlies geleden op de swaps?
Nee, de UvA heeft uitsluitend de simpelste swaps – waarbij 
een korte tegen een lange rente geruild wordt, zonder 
bijstortverplichtingen.

Waarom dan de swaps omzetten naar leningen?
Een van de aanbevelingen van de commissie financiën was 
om te komen tot een vereenvoudiging van de wijze van 
financiering. Het College van Bestuur heeft in 2016 met de 
medezeggenschap afgesproken om te kijken of dit mogelijk 
is, door het gesprek met de banken hierover aan te gaan. 
Door deze omzetting wordt de financieringsstructuur 
vereenvoudigd en transparanter.

Heeft de UvA boetes moeten betalen of bij moeten 
storten?

Nee. De afwikkeling geschiedt geheel kosteloos. Er worden 
geen transactiekosten in rekening gebracht en de UvA gaat 
niet meer rente betalen.

Hoe kan dat, want de swaps staan voor minus  57,4 
miljoen euro in het laatste jaarverslag?
Dat is het verschil tussen de variabele dagrente en het 
toekomstige bedrag van renteverplichtingen over de gehele 
looptijd – maar stelt niet het kostenbedrag voor dat bij een 
omzetting betaald dient te worden. Bij deze omzetting 
geldt dat de renteverplichtingen worden ingebracht in 
gewone leningen, en de verplichting om rente te betalen 
blijft bestaan. De hoogte van de rente in het leningcontract 
is gelijk aan de hoogte van het swapcontract. Daardoor gaat 
de omzetting kostenneutraal.

Worden alle SWAPs omgezet? 
Nee, de UvA zet een deel van de swaps om. De UvA wil 
bij het omzetten geen extra kosten maken of onbeschermd 
raken tegen renterisico’s. Daarover is goed overleg gevoerd 
met beide financieringspartners. Het bleek niet mogelijk 
om nu alle swaps al direct om te zetten. Over de omzetting 
van de overige swaps blijft de UvA in gesprek.

Hoeveel swaps worden omgezet?
De UvA kent voor de omzetting 7 leningen en 9 swaps. De 
omzetting betreft 4 leningen met 4 swaps; daarvoor in de 
plaats komen contracten die vastrentend van aard zijn. Er 
blijven na de omzetting dus 3 variabel rentende leningen 
over, die qua renterisico beschermd worden door 5 swaps.
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Heeft dit consequenties voor de UvA, bijvoorbeeld voor 
liquiditeit en solvabiliteit?
Deze omzetting heeft geen gevolg voor de ratio’s van de 
UvA. Immers, de som geleend geld verandert niet, er wordt 
niets betaald waardoor het resultaat onder druk komt te 
staan en toekomstige renteverplichtingen zijn gelijk.


