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RAPPORTAGE TREASURY 1e KWARTAAL 2008 
 

1 Samenvatting 
 
Conform de verordening interne zaken provincie Utrecht, ontvang u vier keer per jaar een rapprtage over de 
treasury. Hierbij ontvang u de rapportage over het 1e kwartaal. De volgende rapportage over het 2e kwartaal 2008 
ontvangt u in de loop van augustus 2008. De belangrijkste bevindingen in de onderhavige rapportage zijn: 
 

- De omvang van de uitgezette middelen is afgenomen met ca € 22 miljoen (vooral te verklaren  als 
gevolg van de betaling aan het rijk van € 23 miljoen uit hoofde van het bestuursaccoord). 

- De dynamiek op de geld- en kapitaalmarkt raakt de provincie in beginsel niet. 
- De verwachte inkomsten uit treasury zullen voor 2008 € 2 miljoen hoger uitkomen dan begroot (€ 22 

miljoen). Dit gegeven is verwerkt in de omvang Beschikbare middelen in de Voorjaarsnota. 
- We hebben een tweetal aandelen-garantieproducten gerepareerd om de kwaliteit van onze portefeuille 

op het gewenste niveau te houden. 
- Onlangs is de 1e tranche van € 25 miljoen gestort op een nieuw garantieproduct van AbnAmro. Totaal 

zal € 55 miljoen worden gestort (er volgen nog 3 tranches van elk € 10 miljoen). Het betreft een 
belegging in duurzame aandelenfondsen. 

- Wij kunnen voldoen aan onze kasritmes. 
- Op dit moment wordt gewerkt aan actualisering van het treasurybeleid. 

 
2 Provinciale ontwikkelingen 
 
Gedurende het 1e kwartaal 2008 is het voor beleggingen beschikbare vermogen afgenomen van € 751 miljoen tot 
€ 729 miljoen. Deze afname is vooral te verklaren als gevolg van de betaling van € 23 miljoen uit hoofde van het 
bestuursaccoord. 
 

Uitstaand kapitaal x  € 1.000 
Bedrag Bedrag Mutatie 

31-12-2007 31-03-2008 
Kapitaalmarkt  

Obligaties 228.563 219.806 -/- 8.757 
Obligatiefondsen 7.283 7.283 0
Garantieproducten 230.249 230.249 0
Onderhandse leningen 0 0 0
Waterschapsleningen 20.751 20.751 0
Deposito’s > 1 jaar  107.000 107.000 0
Totaal kapitaalmarkt 593.666 585.089 -/- 8.577 

Geldmarkt  

Deposito's < 1 jaar 142.000 124.000 -/- 18.000 
Rekening-courant 15.654 19.879 4.225 
Totaal geldmarkt 157.654 143.879 -/- 13.775 

Totaal kapitaal- en geldmarkt 751.320 728.968 -/- 22.352 

3 Ontwikkelingen op de financële markten 
 



Het 1e kwartaal 2008 werd gekenmerkt door veel onrust en heftige bewegingen op zowel aandelenmarkten als 
geld- en kapitaal- markten. Dit was het gevolg van een verdieping van de kredietcrisis die reeds in de zomer van 
2007 een aanvang nam. Op de belangrijkste aandelenmarkten daalden de koersen tussen 10 en 15%. Op de 
kapitaalmarkten was het niet zo zeer het niveau van de rente dat steeg maar vooral de risicopremie voor 
obligaties van instellingen met een mindere kredietwaardigheid dan rijksoverheden. Op de Europese geldmarkt 
steeg de rente vrij fors als gevolg van een onderlinge vertrouwenscrisis bij bankinstellingen. Tegen het einde van 
het kwartaal kwam er weer wat rust op de markten en thans is de algemene concensus dat het ergste achter de 
rug is. 
Hoewel het voorgaande niet zonder belang is, kan ter geruststelling worden opgemerkt dat deze bewegingen de 
provincie in beginsel niet raken aangezien onze garantieproducten alle tenminste een hoofdsomgarantie kennen 
en onze obligaties tegen 100% in de boeken staan (buy and hold beleid). Van de gestegen rente op de geldmarkt 
werd enigermate geprofiteerd. 
 

4 Treasury rendement, transacties en overige activiteiten 
 
Ten aanzien van de tot en met het 1e kwartaal behaalde rendementen is er geen aanleiding te voorzien dat deze 
van de begroting voor 2008 zullen afwijken. 
 
Rekening houdend met de eerder genoemde € 23 miljoen die aan het rijk moest worden afgedragen, werden de 
deposito’s die gedurende het kwartaal vervielen zo veel mogelijk verlengd voor gemiddelde periodes rond de 3 
maanden. Met deze looptijd werd zo goed mogelijk ingespeeld op de heersende rentecurve en het feit dat de 
stijging van de rente op de geldmarkt nog steeds niet geheel voorbij is. Uiteraard bleef de dagelijkse 
liquiditeitenprognose de basis van alle afwegingen. 
 
Met betrekking tot een tweetal lopende garantieproducten werden voorbereidingen getroffen om ten aanzien van 
de kredietwaardigheid van de oorspronkelijke garanderende partij (NIB Capital Bank, waarvan de 
kredietwaardigheid onlangs door Standard & Poor’s werd verlaagd tot BBB), tot reparatie te komen. 
Inmiddels zijn wij er na afsluiting van het kwartaal in geslaagd dit kosten-neutraal te effectueren. De nieuwe 
garanderende partij is nu Unicredito Bank Ireland Plc. (kredietwaardigheid AA). Hiermee is de kwaliteit van de 
portefeuille weer op peil. 
 
Gedurende het kwartaal werd de laatste hand gelegd aan het reeds geruime tijd in onderhandeling zijnde 
garantieproduct  van Abn Amro waarbij € 55 miljoen zal worden geïnvesteerd in een duurzame belegging. Na 
afsluiting van het kwartaal zijn deze onderhandelingen inmiddels afgerond en zal storting van de eerste € 25 
miljoen in de maand mei plaatsvinden. De resterende € 30 miljoen zal gefaseerd in 3 tranches gedurende de rest 
van het jaar worden gestort. Het betreft een belegging in duurzame aandelenfondsen. 
 
In de loop van het kwartaal werd een begin gemaakt met het opnieuw (en waar nodig strikter) beschrijven van de 
Administartieve Organisatie rondom de Treasury. Naar verwachting wordt dit in het tweede kwartaal afgerond 
 

5 Treasurybeleid 
 
Het treasurybeleid wordt vormgegeven binnen de afdeling Financiën. De uitvoering vindt plaats binnen de 
wettelijke kaders van de wet Fido en de interne verordening van de provincie Utrecht. 
Na het zomerreces bieden wij u een geactualiseerd treasurybeleid ter vaststelling aan. 
 
Kasgeldlimiet 
De vlottende middelen overtreffen de vlottende schulden ruimschoots. De provincie blijft daarmee royaal binnen 
de gestelde norm ten aanzien van de kasgeldlimiet. 
 
Renterisiconorm 
De opgenomen langlopende geldleningen kennen een vaste rente, tussentijdse herziening is niet mogelijk. 
Zodoende zijn deze leningen ongevoelig voor renteveranderingen en wordt per definitie voldaan aan de 
renterisiconorm. 
 



Instrumentaria 
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. 
De grafiek hierna toont de 10-jaars liquiditeitenprognose. Het betreft een inschatting op basis van thans bekende 
gegevens. In deze prognose wordt nog rekening gehouden met € 80 miljoen ter besteding aan de nieuwbouw. 
 

10 jaars liquiditeiten prognose
in EUR x 1000
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