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RAPPORTAGE TREASURY JANUARI T/M JUNI 2007 

Provinciale ontwikkelingen 
 
Het treasury beleid van de provincie Utrecht wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de concernstaf en 
gegeven de kaders van de wet Financiering decentrale overheden (Fido) en de bepalingen in de Verordening 
interne zaken provincie Utrecht 2004. Bij dat vormgeven en uitvoeren van het beleid moet met een aantal zaken 
rekening worden gehouden. Hierna gaan wij op deze zaken verder in. 
 

Stimuleringsfonds 
 
De totale geldstromen worden in belangrijke mate bepaald door het tempo van realisatie van de projecten binnen 
het stimuleringsfonds. In de liquiditeitenprognose is een aanname gemaakt van realisatie van  totaal € 60 miljoen 
over de jaren 2005 t/m 2007. Door deze investeringen wordt op de beschikbare beleggingsruimte ingeteerd. Over 
dat deel zullen wij geen rente-inkomsten meer ontvangen. Deze rentederving komt tot en met 2007 ten laste van 
het stimuleringsfonds zelf. De uitneming ad € 60 miljoen zal de treasuryresultaten voor de komende jaren 
structureel laten dalen met een bedrag ad circa € 2,4 miljoen. 
 

Voorfinancieringen 
 
De gederfde renteopbrengsten door diverse voorfinancieringen worden intern separaat verantwoord en gedekt. 
Zij hebben dus geen invloed op het treasury resultaat. Bij voorfinancieringen verdient het aanbeveling altijd 
rekening te houden met de te derven renteinkomsten van de treasury zodat deze voorfinancieringen geen invloed 
hebben op het treasuryresultaat. 
 

Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht (BOR) 
 
De provincie heeft het beheer van de BOR-gelden overgenomen van het BRU. De lossingen in 2007 van de 
uitzettingen van de BOR kunnen, afhankelijk van het kasritme-overzicht van 2006-2009 van de dienst WVV, 
mogelijk weer langlopend worden uitgezet. De rente daarover wordt niet in het treasuryresultaat meegenomen, 
maar toegevoegd aan het BOR-fonds. Voor het beschikbaar stellen van het provinciedeel is jaarlijks tot en met 
2007 een afgesproken rentebedrag ten laste van het UMP gebracht.  
 

Treasury organisatie 
 
Overzicht uitzettingen 
In totaal is per 30 juni 2007 een bedrag van € 678 miljoen uitgezet. De gelden zijn uitgezet conform de wet Fido 
en de bepalingen in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004. Het saldo van de BOR bedraagt per 1 
januari 2007 € 47 miljoen. 
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In onderstaande tabel is het overzicht van de diverse uitzettingen opgenomen 
 
Stand  per 30 juni 2007  

30-6-2007  31-3-2007 31-12-2006 Bedragen * € 1 mln 
bedrag Bedrag bedrag 

Kapitaalmarkt  
 
Obligaties 
Garantieproduct 
Obligatiefonds (besloten) 
Onderhandse leningen 
Deposito’s > 1 jaar 
Waterschapsleningen 
Totaal kapitaalmarkt 
 
Geldmarkt 
 
Deposito’s 
Rekening courant /spaarrekening 
Kortlopende obligaties 
Totaal geldmarkt 
 

258
265

7
0
0

26
556

112
10 

_____0
122

262
245

7
0
0

26
540 

90
31
0

121

288
220

7
2
0

26
543 

98
15         

0
113

Totaal kapitaal- en geldmarkt 678 661 656

Het effectieve rendement op de obligatieportefeuille van € 258 miljoen is momenteel 4,3%. De waterschaps-
leningen dragen contractueel een rente van 7,5%. Het rendement op de depositoportefeuille van € 112 miljoen 
beweegt zich momenteel rond de 3,9% en de rekening-courant rente geeft momenteel circa 3,7%. Het 
uiteindelijke rendement van de gemiddeld 7 jaar lopende garantieprodukten is niet te voorzien, want deze zijn 
afhankelijk van de ontwikkelingen op de effectenbeurzen in de wereld. Het gegarandeerde deel van het 
rendement op deze producten ligt globaal gezien op 1,8 % per jaar. 
Alle beleggingen werden gedaan op basis van en passend binnen de lopende liquiditeitsprognoses zowel van de 
eenjarige als van de meerjarige. 
 
Marktrente 
 
Als gevolg van de aantrekkende economie heeft de ECB tot twee keer toe de rente met 0,25% verhoogd. De 
geldmarktrente ligt momenteel tussen 4,0% en 4,25%. De lange rente bleef aanvankelijk liggen maar als gevolg 
van toenemende inflatiezorgen is deze gedurende het tweede kwartaal met ca. 0,5% gestegen tot nu 4,6%. Tot op 
heden gaan de rentebewegingen rustig en geleidelijk hetgeen goed is voor het vertrouwen in de financiële 
markten. Dit stimuleert ook de ontwikkelingen op de effectenbeurzen, maar de inflatieontwikkeling blijft een 
factor die veel aandacht krijgt. 
 
Garantieproducten 
 
Garantieproducten garanderen in elk geval de terugontvangst van de inleg. 
Sommigen kennen daarnaast een gegarandeerd rendement dat eventueel gemaximaliseerd kan zijn. In een aantal 
gevallen is het mogelijk dat het jaarlijks behaalde rendement wordt vastgeclickt. Het kan niet meer verloren gaan 
in latere jaren, zelfs als de belegging dan alsnog onder het vastgeclickte niveau zakt. 
 
Treasurybeleid 
 
Duurzaam Beleggen 
Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 13 november 2006 GS ondermeer opgedragen binnen vier 
maanden een deel van het vermogen uit te zetten in concrete duurzame beleggingsproducten. Met de hierna 
beschreven beleggingen is aan deze motie voldaan. 
 
Het afgelopen half jaar is een aanzienlijk bedrag ad € 45 mln geïnvesteerd in garantieproducten. Het betreft een 
bedrag van € 25 mln in Robeco Clean Tech, een uitgesproken duurzame belegging en € 20 mln in Barclays 
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Top 10 Income Duurzaam (ook een uitgesproken duurzame belegging). Hiermee is een grote stap gezet richting 
duurzaam beleggen, waar de Provincie Utrecht een voortrekkersrol wil vervullen. Tevens is in het eerste 
kwartaal een garantieproduct van AbnAmro verkocht (35 mln) onder de voorwaarde van herinvestering in een 
nieuw garantieproduct van AbnAmro. Ook deze belegging zal een uitgesproken duurzaam karakter hebben; de 
onderhandelingen hierover zijn gaande, waarbij gedacht wordt aan uitbreiding van het bedrag tot € 50 a 55 mln. 
Het totaalbedrag aan garantieproducten bedraagt per 30 juni 2007 € 265 miljoen. Deze producten zijn Fidoproof 
omdat er minimaal een hoofdsomgarantie is. De keuze voor dit product levert een reële kans op om meer 
rendement te realiseren dan met uitzettingen in obligaties op dezelfde looptijd zou zijn te realiseren.   
 

Treasurybeheer 
 
Treasury beheer kan worden omschreven als het aantrekken en uitzetten van de voor de publieke taak van de 
provincie benodigde respectievelijk overtollige liquiditeiten. Bij treasury beheer moet worden gebleven binnen 
de normen van de wet Fido. Deze normen betreffen kasgeldnorm (ook wel kasgeldlimiet genoemd) en de rente 
risico norm. De wet Fido stelt tevens eisen aan het kredietrisico dat door lagere overheden mag worden 
aanvaard. 
 
Kasgeldlimiet 
In de wet Fido is bepaald, dat de gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag 
overschrijden. De toegestane omvang van de kasgeldlimiet 2007 van de provincie wordt berekend door een bij 
ministeriële regeling vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met de omvang van de begroting 2007 (€  379 
miljoen).  
De kasgeldlimiet 2007 van de provincie Utrecht is € 26,5 miljoen. De vlottende middelen van de provincie 
Utrecht zijn veel hoger dan de vlottende schulden. De provincie blijft daarmee ruim binnen de gestelde norm van 
de wet Fido.  
 
Renterisiconorm  
De renterisiconorm is bedoeld om het renterisico (door aanpassing van de rente) dat de decentrale overheid loopt 
op haar langlopende schuld te beperken. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet 
overschrijden. De renterisiconorm wordt berekend door een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage te 
vermenigvuldigen met het bedrag aan vaste schuld bij aanvang van het begrotingsjaar (ultimo 2006 was dat  9,5 
mln). 
Van de opgenomen langlopende geldleningen is tussentijdse renteherziening niet mogelijk. Vervanging van de 
leningen is niet nodig. Dit betekent dat de provincie per definitie aan de renterisiconorm heeft voldaan.  
In de wet Fido zijn alleen voorwaarden gesteld voor het renterisico van de langlopende schuld. Voor de 
uitzettingen op de lange termijn kan de provincie ook renterisico lopen. De structuur van de vastrentende 
beleggingsportefeuille bestaat uit een jaarlijks min of meer gelijkmatig aflossingspatroon met looptijden 
variërend van 2 tot 10 jaar. Zo kan bij aflossing van de hoofdsommen ieder jaar tegen de dan geldende rente 
worden herbelegd. Hierdoor wordt het renterisico gespreid. 
 
Kredietrisico 
Kredietrisico wordt omschreven als de mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingenpositie als gevolg 
van het door insolventie niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. Kredietrisico 
wordt beperkt door uitsluitend te beleggen bij voldoende kredietwaardige partijen. De kredietwaardigheid van 
een geldnemer kan onder andere worden beoordeeld door de rating. Banken met een AAA-rating hebben de 
grootste kredietwaardigheid. Geldleningen aan dergelijke instellingen zijn als risicoloos te betitelen. Ook 
geldleningen aan de Rijksoverheid en de lagere overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) zijn 
risicoloos. Het grootste deel (97%) is uitgezet bij instellingen met minimaal een AA-rating en slechts een beperkt 
deel (3%) is ondergebracht bij instellingen met een A-rating. Dit is ruimschoots binnen de grenzen van de 
interne verordening. 
 

Instrumenten bij het uitzetten van gelden 
 
Bij het aantrekken en uitzetten van voor de publieke taak van de provincie benodigde of overtollige middelen 
wordt een aantal instrumenten gehanteerd. Het betreft de 1-jaars en de 10-jaars liquiditeitenprognose en de 
rentevisie. 
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10-jaar liquiditeitenprognose 
 
De grafiek hieronder toont de liquiditeitenprognose (in duizenden euro’s) voor de komende 10 jaren. Dit betreft 
een inschatting op basis van de thans bekende gegevens. De werkelijke liquiditeit kan behoorlijk afwijken al naar 
gelang het tempo en wijze van realisatie van diverse grote projecten zoals het stimuleringsfonds, 
voorfinancieringen, het streekplan, Agenda 2010, UMP, waterhuishoudingsplan (WHP) en het provinciaal 
milieubeleidsplan (PMP) en de extra investeringen op basis van politieke voornemens in de periode 2007 tot en 
met 2011.  
Voor die middelen die langlopend uitgezet worden, is de grafiek een hulpmiddel. Elk staafje geeft het 
liquiditeitssaldo in de afzonderlijke jaren weer. Jaar 1 is 2008. Het aanhouden van liquiditeiten levert naar 
verhouding weinig rente op. Daarom zetten wij deze gelden uit. Hoe langer deze gelden worden weggezet, des te 
hoger is de vergoeding (rente) die we hiervoor ontvangen. Aan de hand van de staafjes in de grafiek bepalen we 
het eventuele bedrag dat maximaal langlopend kan worden weggezet.  
 

10-jaars liquiditeitsprognose
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Uit de grafiek valt af te lezen dat de komende jaren niet extra langlopend kan worden uitgezet. In het 
treasurybeleid voor 2007 en volgende jaren is rekening gehouden met een afname van de provinciale middelen 
met € 230 miljoen ten behoeve van de politieke voornemens, vastgelegd in het coalitieaccoord, tot het plegen 
van extra investeringen in de jaren 2007 tot 2011. 
Rekening is gehouden met € 80 miljoen ten behoeve van de investering in de vervangende nieuwbouw van de 
“sterren”van het provinciehuis. 
 

Rentevisie 
 
Gezien de economische cyclus is het aannemelijk dat zowel inflatie als lange rente verder zullen oplopen. 
Wanneer geen economische schokken plaatsvinden en de ECB in staat blijft een adequaat beleid te voeren, mag 
verwacht worden dat dit geleidelijk en rustig zal blijven gaan.  Niettemin moet ook rekening worden gehouden 
met mogelijk een omkerende beweging, vooral ook gezien de Amerikaanse economie die op het moment aan een 
afkoeling bezig is. Daarnaast zullen ook de onvoorspelbare ontwikkelingen in de grote economieën als China en 
India een rol spelen. 
 

Rentebeleid 
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Ondanks te verwachten rentestijging is ervoor gekozen een groot deel van de middelen voor een langere looptijd 
weg te zetten, aangezien gemiddeld een hogere rentevergoeding wordt verkregen ten opzichte van korte termijn 
beleggingen. 
 

Treasuryresultaat 

In de begroting 2007 van de treasuryfunctie wordt berekend wat de werkelijke inkomsten en kosten van de 
treasury over 2007 zullen zijn. Het resultaat van de treasury wordt geboekt bij de algemene middelen. 
In onderstaande tabel wordt het resultaat van de treasury voor de begroting 2007 getoond. 
 

Bedragen * € 1.000 en 
Berekend per 31 december 2007  

2007 
Bedrag 

Renteopbrengsten totaal 
 Obligaties 
 Deposito’s 
 Onderhandse leningen 
 Garantieproduct 
 UMP-vergoeding 
 Rekening courant 
 
Totaal renteopbrengsten 
 

Rentederving voorfinancieringen en 
stimuleringfonds 
 
Totaal  

16.200
425

2.317
3.698

0
250

22.890

1.000  

23.890

Kosten totaal 
 Rente leningen 
 Adviseringskosten 
 Administratiekosten 
Totaal kosten 

511
150
229  
890

Resultaat treasury 23.000
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