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Bijlage 4: Treasurybeleid 
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1 Inleiding 
 
Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) in werking getreden. Deze 
wet is de opvolger van de Wet financiering lagere overheden. Sinds de invoering van deze wet hebben 
zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in de financiële markten en producten. Ook de treasury-
functie bij de decentrale overheden alsmede het gebruik van nieuwe financieringsinstrumenten hebben 
sterk aan betekenis gewonnen. Treasury is daarmee een aandachtsveld geworden van importantie en 
krijgt daardoor steeds meer bestuurlijke betekenis. Provinciebesturen zullen immers zorg moeten 
dragen voor zowel een verantwoordelijke en professionele inrichting van de treasuryfunctie als voor 
het scheppen van voorwaarden om deze te kunnen uitvoeren. De Wet fido geeft hiervoor een kader 
voor het financieringsbeleid van openbare lichamen. De treasuryfunctie staat in deze Wet centraal. 
Deze treasuryfunctie wordt hierin als volgt gedefinieerd: 
“Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 
financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan 
verbonden risico’s.” 
 
De provincie Utrecht geeft als nadere doelstellingen van de treasury-functie: 

1) Zorgdragen voor voldoende (direct) beschikbare liquiditeit in het licht van de begroting en de 
afspraken in het coalitie-akkoord. 

2) Het zo goed mogelijk laten renderen van de middelen waarvoor door Provinciale Staten nog 
geen publieke bestemming is bepaald, waarbij geldt dat deze in afwachting van een dergelijk 
besluit in een onmiddellijk opvraagbare vorm worden aangehouden dan wel voor de 
resterende duur van de collegeperiode tijdelijk worden uitgezet. 

3) Het verkrijgen en handhaven van toegang tot de (Europese) financiële markten tegen 
acceptabele condities. 

4) Het beschermen van de organisatie tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, 
valutarisico’s, koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s en kredietrisico’s. 

5) Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 
geldstromen en financiële posities. 

 
Het belangrijkste uitgangspunt van de wet fido is het beheersen van risico’s. Dat uit zich in een aantal 
kwalitatieve en kwantitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid.  
 
De kwalitatieve randvoorwaarden zijn de volgende:  

1. Het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen (uitlenen en beleggen) alsmede het 
verstrekken van garanties dient uitsluitend te geschieden ten behoeve van de uitoefening van 
de publieke taak;  

2. Het is toegestaan om derivaten te hanteren en (overtollige) middelen te beleggen anders dan 
ten behoeve van de publieke taak als deze beleggingen een prudent karakter hebben en niet 
gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico.  

Uit deze randvoorwaarden komt naar voren dat bankieren, het bewust aantrekken van gelden om deze 
uit te lenen met als doel het genereren van inkomen, verboden is. Ook het innemen van open posities 
met derivaten is niet toegestaan.   
 
Over de kwantitatieve randvoorwaarden wordt opgemerkt dat behalve de kwaliteit van garanties, 
aangetrokken en verstrekte leningen, ook de ontwikkeling van de rentelasten/baten een rol speelt. De 
beheersing van dit risico is concreet vertaald in de kasgeldlimiet voor de netto-vlottende schuld en de 
renterisiconorm voor de vaste schuld. 
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2 Begrippenkader 

2.1. Inleiding 
Treasury lijkt in de praktijk door zijn aard vaak een technische activiteit die bovendien betrekkelijk 
afgezonderd uitgevoerd kan worden. Niets is minder waar. Zoals bij praktisch alle provinciale 
activiteiten gaat het ook hier om een terrein dat bestuurlijk relevant is. Kenmerkend voor de 
treasuryfunctie is dat de (uiteindelijk budgettaire) risico’s aanmerkelijk kunnen zijn. Dit benadrukt dat 
treasury een proces is waarin het bestuur het primaat dient te hebben, hetgeen in de definitie voor 
treasury tot uiting komt.  

 
Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 
financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan 
verbonden risico’s. 

 
In de provinciale context is deze definitie nog als volgt toe te lichten, uitgaande van de positie die de 
provinciale staten innemen. Deze immers stellen het treasurybeleid vast en sanctioneren de uitvoering. 
 
Sturen is het proces waarbij het college van Gedeputeerde Staten richting geeft aan het realiseren van 
de (beleids)doelstellingen voor de treasuryfunctie die Provinciale Staten hebben vastgesteld.  
 
Beheersen betreft het stelsel van maatregelen, systemen en processen waardoor het college zorg 
draagt voor het blijvend realiseren van de vastgestelde treasurydoelen.  
 
Verantwoorden houdt in dat het college rekenschap aflegt over de uitkomsten van de opgedragen 
treasurytaken en over het gebruik van de gedelegeerde bevoegdheden daarvoor. 
 
Toezicht houden is de controlerende activiteit die de provinciale staten uitvoeren om de resultaten van 
het treasurybeleid te kunnen beoordelen. 

2.2 Kwaliteitseisen treasury 
De treasury-activiteiten staan tegenwoordig bloot aan snelle interne- en externe ontwikkelingen. 
Hierdoor zijn de (budgettaire) risico’s die aan de treasuryfunctie verbonden zijn, aanmerkelijk groter 
geworden. Dit betekent dat het provinciebestuur duidelijke doelstellingen moet formuleren voor de 
treasuryfunctie (middels de begroting). Daarnaast dient de treasury-organisatie binnen het kader van 
het treasurystatuut in staat te zijn flexibel te reageren op veranderende omstandigheden. Dit alles stelt 
hoge eisen aan een treasurybeleid. Het voorliggend treasurybeleid voldoet daarom aan de volgende 
kwaliteitseisen: 
 
Bestuurlijke eisen 
• De vier elementen sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden komen in hun samenhang 

herkenbaar in het treasurybeleid tot uiting. 
• Het treasurybeleid maakt transparante besluitvorming door en voor de provinciale staten mogelijk. 
• Het treasurybeleid beoogt een beheersbare en controleerbare uitvoering van de treasuryactiviteiten 

door de provinciale staten, het college en de ambtelijke organisatie. 
• Het vastleggen van het treasurybeleid maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf 

en achteraf mogelijk, zowel binnen de provinciale organisatie als naar de provinciale staten toe. 
 
Uitvoeringseisen 
• Het treasurybeleid is toekomstgericht, flexibel en wordt bezien in samenhang met onzekere 

ontwikkelingen zoals de verstoring van geprognosticeerde investeringen in de begroting en de 
meerjarenramingen en de rente-ontwikkelingen. 

• Het treasurybeleid bevat - conform artikel 216 van de provinciewet - regels voor de organisatie 
van de administratie en voor het beheer van vermogenswaarden. 
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• Het treasurybeleid bevat - conform artikel 217 van de provinciewet - regels die waarborgen dat de 
rechtmatigheid en de doelmatigheid van de financiële administratie en het beheer van de 
vermogenswaarden worden gecontroleerd en getoetst. 

2.3 Begrippenkader 
Om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen zoals deze zijn opgenomen in § 2.2. worden hieronder 
de belangrijkste treasurybegrippen gedefinieerd. Deze begrippen worden in drie categorieën 
onderscheiden: 
1. algemene begrippen van de treasuryfunctie 
2. algemene begrippen van de Wet fido 
3. overige begrippen 
Deze paragraaf behandelt de algemene begrippen.  
 

Ad 1. Algemene begrippen

Gezocht is naar aansluiting tussen de terminologie gehanteerd in de Wet fido en die in het treasuryvak. 
Op een punt wordt afgeweken van de Wet fido. In deze wet wordt gesproken over financierings-
statuut en financierings-paragraaf. Als regel wordt het begrip treasury toegepast in plaats van 
financiering, omdat treasury in de praktijk veelal een ruimere betekenis heeft dan financiering. 
Alhoewel beide begrippen vanuit de regelgeving een zelfde betekenis hebben, wordt in dit statuut 
aangesloten op de praktijk en wordt dus het begrip treasury gebruikt. 

Het treasurybeleid bestaat uit de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de 
organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie 
ter uitvoering van de treasuryfunctie. Het beleid wordt vastgelegd in een treasurystatuut.

De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het 
verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële 
stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. 
 
Het treasurybeheer is de (beleids)uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van het 
treasurystatuut. De beleidsuitvoering vindt zijn weerslag in specifieke beleidsplannen. Deze en de 
realisaties daarvan voor een referentieperiode komen aan de orde in de treasuryparagraaf van 
achtereenvolgens de begroting en het jaarverslag. 

De treasuryfunctie bestaat uit drie treasurydeelfuncties:
1. het risicobeheer 
2. het kasbeheer 
3. provinciefinanciering (corporate finance) 
 
Deze deelfuncties omvatten de volgende treasury-activiteiten:.
Ad 1. Risicobeheer 
° renterisicobeheer 
° kredietrisicobeheer 
° koersrisicobeheer 
° intern liquiditeitsrisicobeheer 
° valutarisicobeheer 

 
Ad 2. Kasbeheer 
° geldstromenbeheer (inclusief betalingsverkeer) 
° saldobeheer op dagbasis 
° liquiditeitenbeheer (tot 1 jaar) 
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Ad 3. Provinciefinanciering (corporate finance) 
° financiering (voor minimaal 1 jaar) 
° uitzettingen (voor minimaal 1 jaar) 
° relatiebeheer 
 

Ad 2. Algemene begrippen uit de wet fido

In deze paragraaf komen een aantal hoofdpunten van de wet fido aan de orde die van invloed zijn op 
het dagelijks treasurybeleid van de provincie, welke voornamelijk een bindend karakter hebben. 
 
Belangrijke bepalingen Wet fido: 

- Artikel 2, lid 1: Openbare lichamen gaan leningen aan, zetten middelen uit of verlenen 
garanties uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. 

- Artikel 2, lid 2: Openbare lichamen kunnen derivaten hanteren of, in afwijking van het eerste 
lid, middelen uitzetten anders dan ten behoeve van de publieke taak, indien deze 
uitzettingen of derivaten een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren 
van inkomen door het lopen van overmatig risico. Terzake van de uitvoering van dit lid 
worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld. 

- Artikel 2, lid 3: Openbare lichamen kunnen geldleningen slechts aangaan en verstrekken, 
dan wel de nakoming van uit geldleningen voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de 
betaling van rente en aflossing slechts garanderen, indien de geldleningen voldoen aan de 
daarvoor bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels. 

- Artikel 4, lid 1: De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal van een openbaar 
lichaam overschrijdt de kasgeldlimiet niet. 

- Artikel 6, lid 1: Het renterisico op de vaste schuld van een openbaar lichaam overschrijdt 
de renterisiconorm niet. 

 
De Wet fido geeft twee belangrijke beleidsmatige uitgangspunten. Deze zijn de publieke taak 
waarvoor de leningen en garanties dienen en het prudent karakter van uitzettingen  
 
A. Publieke taak 
Provincies kunnen uitsluitend leningen aangaan, middelen uitzetten en garanties verlenen voor 
de uitoefening van de publieke taak. De Wet fido geeft aan het begrip publieke taak een beperkte 
invulling. Bankachtige activiteiten - zoals in de zin van aantrekken en uitzetten van 
middelen met als doel het genereren van inkomen - worden volgens de Wet fido in elk geval 
niet tot de publieke taak van provincies gerekend en zijn verboden. 
 
Het zijn de provinciale staten die in belangrijke mate het kader van de publieke taak bepalen. 
De provinciebegroting en de begrotingswijzigingen bepalen daarbij het budgettaire kader voor de 
uitoefening van de publieke taak. Dit is ook de context voor leningen en garanties aan 
instellingen die bijdragen aan de publieke taak. Een voorbeeld is de provincie die voorziet in 
de financieringsbehoefte van een derde-organisatie die naar het oordeel van provinciale staten 
de publiek zaak dient. Dan kunnen er eventueel gunstiger financieringsvoorwaarden met deze 
organisatie worden afgesproken dan de voorwaarden die zouden gelden op basis van het 
treasurybeleid. Het is zodoende de beleidssector en niet de Treasury die het politieke besluit c.q. het 
besluit van provinciale staten voor dergelijke garanties en leningen voorbereidt. De betrokken 
beleidssector is daarbij verantwoordelijk voor de budgettaire 
gevolgen en risico’s van zijn beleid. De Treasury dient overigens wel functioneel betrokken te worden 
bij die besluitvorming.  
De financieringsvoorwaarden volgens het treasurybeleid moeten samenvattend derhalve 
onderscheiden worden van de motieven vanuit de beleidssectoren om via leningen en garanties 
de publieke taak op een bepaalde wijze uit te voeren. 



26

 
B. Prudent karakter 
Uitzettingen en derivaten hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van 
inkomsten door het aangaan van overmatige risico’s. 
Bij het prudent uitzetten van middelen en het afsluiten van derivaten zijn in ieder geval twee 
aspecten in het geding. Dat zijn een voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en een 
beperkt marktrisico van de uitzetting. In een ministeriële regeling uit hoofde van de Wet fido heeft 
het begrip prudent de volgende uitwerking gekregen. 
Het spreekt daarbij overigens vanzelf dat een provincie strengere richtlijnen en limietenkan vastleggen 
dan wordt aangegeven. De provincie Utrecht stelt strengere eisen welke in de Verordening Interne 
Zaken zijn vastgelegd. 
 
B1. Tegenpartijen 
Voldoende kredietwaardige tegenpartijen voor het uitzetten van middelen of het afsluiten van 
derivaten zijn: 
- Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, 
verzekeraars en pensioenfondsen die officieel onder Nederlands toezicht of anderszins EUtoezicht 
vallen, zoals De Nederlandsche Bank. En die minimaaleen A-rating hebben van tenminste een erkend 
rating-bureau, zoals Moody’s, Standard&Poors, en Fitch, of een gelijkwaardige kredietwaardigheid 
hebben die vergelijkbaar is met een A-rating. Naarmate de looptijd van een uitzetting langer is, zal de 
eis van kredietwaardigheid zwaarder moeten zijn. Zo ligt het voor de hand dat naarmate de looptijd 
van een uitzetting langer is een single-A-rating grotere risico’s met zich meebrengt dan een triple-A. 
Overigens kunnen in de contracten bepalingen opgenomen worden voor ontbinding indien 
een instelling een tussentijds lagere rating krijgt. 
- Instellingen aan wiens papier door een bancaire toezichthouder in een EU-lidstaat de 
solvabiliteitsvrije status is toegekend. Deze status houdt in dat een bank voor een desbetreffend 
papier geen reserves behoeft aan te houden. Dit betekent in de praktijk met name dat een provincie 
middelen kan uitzetten bij andere Nederlandse overheden. 
 
B2. Marktrisico uitzettingen (instrumenten) 
De waarde van financiële activa dient zo min mogelijk gevoelig te zijn voor marktbewegingen. 
Voorwaarde hierbij is dat tenminste de hoofdsom van de uitzetting intact blijft. Hiervan is sprake 
bij uitzettingen zoals 
- Daggeld. 
- Deposito’s. 
- Garantieproducten waarbij de hoofdsom is gegarandeerd. 
- Uitzettingen in de vorm van vastrentende waarden, bijvoorbeeld obligaties, onderhandse 

leningen en. De waarde van vastrentende waarden is gevoelig voor renteveranderingen 
in de vorm van koersrisico. Hierbij past het de aflossingsdata van de aangehouden 
waarden te spreiden teneinde het risico van grote schommelingen in het rendement te 
beperken. Daarnaast verdient het aanbeveling de looptijd gedurende welke de waarde wordt 
aangehouden zoveel mogelijk af te stemmen (matchen) op de (resterende) looptijd van de 
waarde. 

Uitzettingen in de vorm van aandelen zijn niet toegestaan. Het aankopen van aandelen van 
ondernemingen uit hoofde van de publieke taak is wel toegestaan (b.v. aandelen van de BNG 
en van Nutsbedrijven).  
 
De provincie Utrecht besteedt in de jaarrekening in de paragraaf weerstandsvermogen aandacht aan de 
treasury-risico’s.  
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3 Treasurystatuut 
 
Het treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het 
gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten, doeleinden en de organisatorische en 
financiële kaders. 

3.1 Algemeen; uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten 
De treasury-activiteiten staan aan snelle interne en externe ontwikkelingen bloot. Dit betekent 
dat het provinciebestuur duidelijke doelstellingen moet formuleren voor de treasuryfunctie. Het 
treasurystatuut bevat toetsbare en/of meetbare doelstellingen voor de treasuryfunctie. Deze 
doelstellingen hebben betrekking op zowel de hele treasuryfunctie als op de speciale 
treasuryactiviteiten. Tevens moet het bestuur vaststellen welke risico’s acceptabel zijn en welke niet. 
In dat verband dient het treasurystatuut de richtlijnen en limieten te bevatten om ongewenste 
risico’s te voorkomen. 
 
De treasuryfunctie kent de volgende belangrijkste algemene doelstellingen. 
- Verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten. 
- Beheersen van financiële risico’s zoals renterisico’s, liquiditeitsrisico’s en kredietrisico’s. 
- Minimaliseren van de rentekosten van de leningen. 
- Optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten. 
 
De richtlijnen en limieten bepalen het aanvaardbare financiële en interne risicoprofiel van de 
organisatie. Onder het financiële risicoprofiel worden de volgende financiële risico’s verstaan: 
het renterisico, het kredietrisico, het interne liquiditeitsrisico, het koersrisico, het financieringsrisico 
en zover van toepassing is het valutarisico.  

3.2 Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 
- Kredietrisico’s worden beperkt door uitsluitend uit te zetten bij volgens het bestuur 
voldoende kredietwaardige partijen die volgens het bestuur voldoende kredietwaardig zijn 
(het bestuur moet aangeven wat zij als kredietwaardig definieert, b.v. A, AA of AAA). 
- Risico's bij uitzettingen worden beperkt doordat minimaal de hoofdsom is gegarandeerd. 
- Koersrisico’s op de uitzettingen in vastrentende waarde worden beperkt door de omvang 
en de (resterende) looptijd te matchen met de omvang en looptijd van de beschikbare 
liquide middelen. 
- Gebruik van derivaten conform ministeriële regeling uit hoofde Wet fido. 

3.2.1 Renterisicobeheer 
Geldt alleen bij het aan trekken van gelden: Renterisico’s op de netto vlottende schuld zijn begrensd 
tot de normen van de kasgeldlimiet van de Wet fido. 

3.2.2 Koersrisicobeheer 
Koersrisico’s op de uitzettingen in vastrentende waarde worden beperkt door de omvang 
en de (resterende) looptijd te matchen met de omvang en looptijd van de beschikbare 
liquide middelen.  
Koersrisico’s op aandelen zijn uitgesloten behalve voor zover deze gekocht worden in het 
kader van de uitoefening van de publieke taak. 

3.2.3 Kredietrisicobeheer 
Kredietrisico’s worden beperkt door uitsluitend uit te zetten bij volgens het bestuur 
voldoende kredietwaardige partijen die volgens het bestuur voldoende kredietwaardig zijn 
(het bestuur moet aangeven wat zij als kredietwaardig definieert, b.v. A, AA of AAA). 
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3.3 Provinciefinanciering (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 

3.3.1 Financiering 
· Gewenste financieringsstructuur (eigen versus vreemd vermogen). 
· Toegestane financieringsinstrumenten voor een periode van minimaal één jaar (voorbeelden: 
onderhandse leningen, vaste geldleningen, Medium Term Notes, e.d.). 
· Toegestane condities waartegen transacties kunnen worden afgesloten. 
· Condities voor het verstrekken van garanties. 
· Renterisiconorm. 
· Gebruik van derivaten conform ministeriële regeling. 
· Benodigde informatie (liquiditeitsplanning, rentevisie, analyse financiële positie, analyse 
renterisico’s, treasuryparagraaf, offertes, e.d.). 

3.3.2 Uitzetting 
· Omvang van middelen die intern c.q. extern mogen worden uitgezet. 
· Omvang van middelen die aan niet financiële partijen mogen worden uitgeleend. 
· Condities waartegen middelen mogen worden uitgezet (d.w.z. tarieven, looptijd, mogelijkheden 
tot vervroegde aflossingen en/of renteconversie e.d.). 
· Toegestane uitzettingsinstrumenten en transacties. 
· Toegestane tegenpartijen op basis van hun kredietwaardigheid (waaronder eisen t.a.v. 
spreiding portefeuilles over tegenpartijen). 
· Gebruik van derivaten conform ministeriële regeling. 

3.3.3 Relatiebeheer 
· Het realiseren van marktconforme condities op producten en diensten geleverd door 
financiële instellingen. 
· Het zorgdragen voor een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten 
tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs. 

3.4 Kasbeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 

3.4.1 Geldstromenbeheer 
Voorbeeld doelstellingen geldstromenbeheer. 
· Het liquiditeitsgebruik beperken. 
· Het betalingsverkeer zodanig inrichten dat de externe bankkosten (valutadagen, provisies, 
datacommunicatiekosten e.d.) worden geminimaliseerd. 
· De interne handelingskosten minimaliseren. 
Voorbeeld richtlijnen en limieten geldstromenbeheer. 
· (Bank)rekeningsstructuur 
· Toegestane betalingsinstrumenten en -condities 

3.4.2 Saldo- en liquiditeitenbeheer 
 Toegestane geldmarktinstrumenten voor een periode van maximaal één jaar min één dag, 
voorbeelden: commercial paper, kasgeld, e.d. 
· Toegestane condities waartegen financiële transacties kunnen worden afgesloten. 
· Toegestane technieken m.b.t. saldoregulaties en -afroming. 
· Maximale omvang credit- en debetsaldi. 
· Kasgeldlimiet. 
· Gebruik van derivaten conform ministeriële regeling uit hoofde Wet fido. 
· Benodigde informatie (liquiditeitsplanning, rentevisie, analyse renterisico’s, treasuryparagraaf 
in de begroting, offertes, e.d.). 
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4 Duurzaam vermogensbeheer / beleggingsbeleid 

4.1 Duurzaam vermogensbeheer 
Het streven van de Provincie Utrecht is erop gericht zoveel mogelijk duurzaam te beleggen zonder het 
rendement (onnodig) geweld aan te doen.  Zonder nadere specificering is dit beleid als zodanig 
moeilijk uitvoerbaar. Daarom worden binnen het beleggingsbeleid de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:  

- beleggingen in deposito’s bij banken en financiële instellingen worden als duurzaam 
gekenmerkt. 

- beleggingen in staatsobligaties, banken en financiële instellingen worden als duurzaam 
gekenmerkt. 

- beleggingen in (aandelen van) ondernemingen die zijn opgenomen in een erkende “duurzame” 
index,  danwel anderszins in de beleggingswereld in brede zin als duurzaam worden erkend. 
Selectie vindt hier op uiteenlopende wijze plaats ; de criteria zijn PPP (People, Planet, Profit). 

- overige beleggingen (bijvoorbeeld in ondernemingen die zijn opgenomen in een traditionele 
index als AEX, CAC, DAX, FTSE, MSCI, worden als niet-duurzaam gekenmerkt. Dit 
betekent niet dat al deze ondernemingen individueel als niet-duurzaam moeten worden gezien, 
maar de betrokken index geeft geen garantie dat hierin niet een aantal niet-duurzame 
ondernemingen is opgenomen. 

 

Bij het combineren van de doelstellingen, enerzijds zoveel mogelijk duurzaam te beleggen en 
anderzijds het rendement niet onnodig geweld aan te doen, is uit een oogpunt van verantwoorde 
(risico-) spreiding enige ruimte nodig voor investeringen in niet-duurzame beleggingen conform het 
hiervoor besprokene. Herhaald wordt dat dit niet betekent dat de Provincie bewust kiest voor 
beleggingen in niet duurzame ondernemingen; het betekent slechts dat de Provincie tot een vooraf 
bepaald maximum percentage belegt in beleggingscategorieën die een risico in zich hebben dat (naar 
soms pas later blijkt) hierbinnen een aantal niet-duurzame ondernemingen is opgenomen. Hierbij zij 
nog aangetekend dat, behoudens via de hiervoor genoemde indices, incidenteel ook op andere wijze in 
niet duurzame beleggingen kan worden belegd (bijvoorbeeld in tailor made producten).Op grond van 
het voorgaande stelt De Provincie Utrecht een maximum van 25% aan het beleggen in niet duurzame 
beleggingen. 

Hiervoor genoemde uitgangspunten t.a.v. Duurzaam Beleggen wijken niet af van wat bij institutionele 
beleggers en financiële instellingen gebruikelijk is. 

Gegeven deze benadering is het nooit volledig uit te sluiten dat op enig moment geconstateerd wordt 
dat de Provincie onbewust indirect heeft belegd in producten die niet volledig als duurzaam kunnen 
worden gekwalificeerd. 

Aangezien het selecteren van duurzame fondsen een specialistische en arbeidsintensieve 
aangelegenheid is, zal zoveel mogelijk moeten worden aangesloten bij wat in de markt verkrijgbaar is. 
Omdat de markten in dit opzicht nog volop in ontwikkeling zijn zal het beleid ten aanzien van 
duurzaam vermogensbeheer regelmatig moeten worden bijgesteld en aangepast aan de 
omgevingsfactoren.  
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4.2 Beleggingsbeleid 
De provincie stelt zich ten doel de (tijdelijk) overtollige middelen zodanig te beleggen dat met een 
minimum aan risico, een rendement wordt behaald waarmee tenminste de inflatie wordt goedgemaakt, 
zomogelijk verhoogd met een redelijke beloning. Hiertoe is het noodzakelijk een goed gespreide 
portefeuille aan te houden. Deze spreiding wordt nader uitgewerkt door het bepalen van een 
zogenaamde streef-portefeuille. De bepaling van de streefportefeuille zal van tijd tot tijd opnieuw 
moeten geschieden naar gelang de financiële positie van de provincie zich wijzigt.  

De treasury functie bij de Provincie Utrecht heeft tot taak om binnen aanvaardbare risicogrenzen 
(voornamelijk bepaald door de wet Fido en de interne verordening) het middelenbeheer zo efficiënt 
mogelijk te laten plaatsvinden. Dit houdt concreet in: 

1) Zorgdragen voor voldoende (direct) beschikbare liquiditeit in het licht van de begroting en de 
afspraken in het coalitie-accoord. 

2) Zorgdragen voor een dusdanig rendement op een nader te bepalen beleggingscomplex, ter 
compensatie voor het wegvallen van dividend als gevolg van de verkoop van de energie-
aandelen, voorzover nodig om de begroting en meerjarenraming sluitend te houden. 

3) Het zo goed mogelijk laten renderen van de middelen waarvoor door Provinciale Staten nog 
geen publieke bestemming is bepaald, waarbij geldt dat deze in afwachting van een dergelijk 
besluit in een onmiddellijk opvraagbare vorm worden aangehouden dan wel voor de 
resterende duur van de collegeperiode tijdelijk worden uitgezet. 

 

De eerste twee punten worden in het navolgende toegelicht. 

Ad 1) Zorgdragen voor voldoende (direct) beschikbare middelen in het licht van de begroting en de 
afspraken in het coalitie accoord. 

Dit is bij uitstek een verantwoordelijkheid van de treasurer. Hij zal dit ook beschouwen als een 
randvoorwaarde bij de vervulling van zijn andere taken, waarbij wordt uitgegaan van zowel de 1-jaars 
liquiditeitsprognose als de 10-jaars liquiditeitsprognose. 

Ad 2) Zorgdragen voor een dusdanig rendement op een nader te bepalen beleggingscomplex, ter 
compensatie voor het wegvallen van dividend als gevolg van de verkoop van de energie-aandelen 
voorzover nodig om de begroting en meerjarenraming sluitend te houden. 

Deze taak wordt uitgevoerd binnen de randvoorwaarden zoals hiervoor genoemd en de risicogrenzen 
zoals opgelegd door de wet Fido en de interne verordening. Voorts is deze taak gebaseerd op het 
uitgangspunt dat gedurende de huidige coalitieperiode een bedrag aan extra uitgaven is voorzien van 
ca. € 300 miljoen. Er wordt voor gezorgd dat, wanneer het college zou besluiten versneld extra 
uitgaven te doen, het risico verbonden aan het dan noodzakelijk vervroegd afbreken van beleggingen 
beperkt en beheersbaar is (hieraan wordt later in deze notitie nog aandacht besteed onder het hoofd 
‘flexibiliteit’). 

Een onderscheid wordt gemaakt tussen de beleggingen op korte termijn (tot 12 maanden) en lange 
termijn. Bij beleggingen op korte termijn worden alle risico’s vermeden, d.w.z. er wordt uitsluitend 
belegd in deposito’s ; m.b.t. debiteurenrisico’s wordt uitsluitend gewerkt met banken (en andere 
financiële instellingen) met voldoende kredietwaardigheid (Rating), e.e.a. binnen de voorschriften van 
de interne verordening. Renterisico’s worden vermeden, d.w.z. bij de keuze van de looptijden wordt 
zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele liquiditeitenprognose. 
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Bij de beleggingen op de lange termijn wordt, teneinde een hoger rendement te behalen, weldegelijk 
enig risico gezocht (uiteraard binnen de grenzen van de wet Fido, lees : met hoofdsomgaranties). 
Risico en rendement gaan immers hand in hand. Vanzelfsprekend wordt het risicobeleid geheel 
gevoerd conform de moderne beleggingstheorieën en wat in de wereld van vermogensbeheer als 
gangbaar/aanvaardbaar wordt gezien. (bijvoorbeeld: risico dat geen beloning kent wordt vermeden ; 
binnen de portefeuille wordt gezorgd voor evenwichtige spreiding, enzv.). Om verantwoord gebruik te 
maken van risico, is aan ORTEC de opdracht gegeven hierover een studie te maken. ORTEC is in de 
wereld van vermogensbeheer een gerenommeerde adviseur op het gebied van Asset Liability 
Management. De resultaten van deze studie maken deel uit van dit beleidsdocument en worden 
volledig gerespecteerd. Individuele beleggingen worden wat betreft looptijd zodanig gekozen dat de 
middelen in de toekomst gelijkmatig gespreid over de jaren weer vrijkomen.

Negatieve cash-posities worden niet bewust nagestreefd, maar ingeval van korte-termijn mismatches 
in de liquiditeistontwikkeling is dit niet altijd volledig uit te sluiten. 

Het hiervoor beschreven beleid is uitvoerig besproken met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (het 
hoofd van de sectie Financiëel Toezicht Provincies). 

SAMENVATTING ORTEC STUDIE 

De ORTEC studie heeft tot doel een verantwoorde streefportefeuille vast te stellen t.a.v. spreiding over 
de diverse beleggingscategorieën (asset allocatie). Hiermee wordt beoogd het risico van de portefeuille 
zo veel mogelijk te reduceren zonder afbreuk te doen aan het rendement dat verwacht mag worden bij 
de afzonderlijke categorieën. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten samengevat. Voor een goed 
begrip wordt nog vermeld dat de garantieproducten veelal bestaan uit enerzijds een deel 
risicodragende belegging en anderzijds (ter verkrijging van de hoofdsom-garantie) een zgn. zero-
coupon obligatie (een contante waarde obligatie waarop geen rente wordt uitgekeerd, waarvan de 
waarde gedurende de looptijd aangroeit tot 100% van de aanschafwaarde van het totale 
beleggingsproduct). Het zijn deze obligaties welke in de tabel zijn opgenomen onder het ‘garantie 
deel’ van de Garantieportefeuille. Ze worden uitsluitend geaccepteerd van tenminste A-rated 
instellingen binnen Europa (conform de wet fido). 
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STREEFPORTEFEUILLE      

Langlopende beleggingen    

Totaal-
percentages 

streefportefeuille

Obligaties 30% Obligaties 30%

Garantie-deel 35% *)  Zero-coupon 35% *) 

garantieproducten      Obligaties  

Garantieproducten 70% 22,0%
Aandelen 
Europa 7,7%

28,5% Aandelen VS 10,0%

Risico-deel 35%
Aandelen en 
andere 8,5%

Aandelen 
Pacific 3,0%

garantieproducten   
zakelijke 
waarden 7,5% Hedgefunds 2,6%

9,0% Creditspreads 3,2%

17,0% Commodities 6,0%

4,5% Private Equity 1,6%

3,0%
Emerging 
markets 1,1%

100,0%

100% 100%

*) dit percentage is enigermate variabel ; het wordt bepaald door de minimumeis van een hoofdsomgarantie  

De treasurer is in eerste instantie gehouden de beleggings portefeuille binnen redelijke termijn zo goed 
mogelijk in overeenstemming te brengen met de in de tabel aangegeven verdeling (zonder hierbij te 
forceren) en vervolgens deze verdeling zo goed mogelijk in stand te houden. Het percentage cash is in 
de tabel op 0% gesteld ; bedacht moet immers worden dat het hier de langlopende portefeuille betreft. 
De daadwerkelijk aangehouden cash wordt verantwoord binnen de kortlopende portefeuille waaraan 
hier overigens geen verdere aandacht wordt gegeven. 

Voor een volledig beeld is in de tabel hieronder de verdeling van de huidige portefeuille (per 31 
december 2008) weergegeven in vergelijking tot de hiervoor genoemde streefportefeuille. 



33

OVERZICHT ACTUELE PORTEFEUILLE       

VERSUS STREEFPORTEFEUILLE Stand per 31-12-2008 

(LANGLOPEND)   € x 1 miljoen % 

Streef-
percentages 

Liquiditeitsportefeuille Cash 0 0,0% 0,0%

Obligaties 218 44,3% 30,0%

Garantie-deel van de       

Garantieportefeuille Obligaties 164 33,3% 35,0%

Risico-deel van de  Aandelen Europa 43 8,7% 7,7%

Garantieportefeuille Aandelen VS 21 4,5% 10,0%

Aandelen Pacific 13 2,6% 3,0%

Hedgefunds 0 0,0% 2,6%

Creditspreads 18 3,6% 3,2%

Commodities 3 0,6% 6,0%

Private Equity 12 2,4% 1,6%

Emerging markets 0 0,0% 1,1%

492 100,0% 100%

KORTLOPENDE PORTEFEUILLE     

Rekening-courant 29

Deposito's < 1 jaar 212

733

4.3 Flexibiliteit 
Met flexibiliteit wordt hier bedoeld de mogelijkheid (en het risico) met betrekking tot eventueel 
voortijdig afbreken van beleggingen. Bij het afsluiten van garantieproducten wordt er op toegezien dat 
de mogelijkheid tot voortijdig afbreken steeds aanwezig is. Met betrekking tot het risico (lees: 
eventueel te lijden schade als gevolg van voortijdig afbreken) kan gesteld worden dat dit risico in de 
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voorgestelde streefportefeuille op zich al beperkt is door de ruime diversificatie in de portefeuille, 
immers er zijn vele beleggingscategorieën in het geding die weinig correleren. Niettemin blijft er een 
risico op verlies op de hoofdsom ingeval van ‘noodgedwongen’ vroegtijdig beëindiging van 
beleggingen, echter dit wordt eens te meer beperkt door het vervalschema van gelijkmatig gedurende 
de jaren aflopende beleggingen. Een nadere concretisering kan als volgt worden gegeven: 

1) In alle gevallen is de hoofdsom van het gehele beleggingscomplex na afloop van de 
desbetreffende looptijden nominaal gegarandeerd. 

2) Ingeval van het vroegtijdig liquide maken van het gehele complex van beleggingsproducten, 
kan circa de helft van het totale bedrag binnen het tijdsbestek van een coalitieperiode worden 
vrijgemaakt zonder risisco op verlies op de hoofdsom. Voor het resterende bedrag geldt dat dit 
óf een risico op verlies op de hoofdsom met zich meebrengt óf een ‘wachttijd’ van gemiddeld 
4 jaar.  

3) De beleggingsportefeuille heeft dus (onder normale omstandigheden bij realistische 
veronderstellingen) voldoende flexibiliteit zoals hier bedoeld, echter in de extreme situatie dat 
op een zeker moment de totale portefeuille voortijdig contant moet worden gemaakt, is er op 
voorhand geen garantie dat er geen verlies op de hoofdsom moet worden genomen. 
Hiertegenover staat de afweging dat wanneer werkelijk wordt gekozen voor volledige 
hoofdsomgarantie op ieder willekeurig moment in de tijd, dit alleen bereikt kan worden door 
alle gelden van dag tot dag op kortlopende deposito’s uit te zetten. Het verschil in rendement 
tussen deze wijze van uitzetten en beleggen conform het voorgestelde beleid, beloopt in de 
miljoenen per jaar!  

 

5 Organisatie treasury 
 
De organisatie in brede zin betreft met name de structurering van de provinciale organisatie en de 
systemen en processen die moeten zorgdragen dat de doeleinden, gegeven de richtlijnen en de 
limieten, gerealiseerd kunnen worden. Een duidelijke inbedding van de Treasury binnen het 
provinciale apparaat is onder meer van belang om een adequate verdeling van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de treasuryfunctie mogelijk te maken. 
 
Het Treasurybeheer is organisatorisch geplaatst bij de afdeling Financiën. De processen voor het 
uitzetten van deposito’s, aankopen van obligaties en aangaan garantieproducten zijn vastgelegd in 
procesbeschrijvingen. Hierbij zijn de rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijken van de 
functionarissen in het treasuryproces vastgelegd en geven hiermee invulling aan het 
mandateringsbesluit voor het treasury-gedeelte. 
 
Vooral met het oog op de omvang van de transacties en de hiermee samenhangende risico’s 
zijn er bij de toedeling van de taken een aantal specifieke aandachtspunten in acht genomen: 

1. Een transparante functiescheiding tussen beleidsbepaling en de uitvoering en tussen de 
administratie en controle op de financiële transacties. Het hanteren van het principe van 
"twee handtekeningen" is hier een factor van belang. 

2. Ongewenste vormen van belangenverstrengeling worden vermeden. 
3. Voor een afwijking van het treasurystatuut wordt  expliciete toestemming aan het bestuur 

gevraagd. 
4. Elke overtreding van de richtlijnen en limieten dient ter kennis gebracht worden aan 

Gedeputeerde Staten. 
 
Het middel om dit soort zaken afdoende te regelen is het opstellen van sluitende 
procedurebeschrijvingen en sluitende functiebeschrijvingen, alsmede voor sancties bij overtreding. 
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6 Planning en control 
 
Het jaarplan zal in hoofdlijnen zijn weerslag vinden in de treasuryparagraaf van de begroting. De 
desbetreffende paragraaf van het jaarverslag bevat de hoofdlijnen van de jaarevaluatie. De planning en 
control voor de treasuryfunctie hangt nauw samen met die van de begroting. Zo is voor een goede 
uitvoering van de treasury inzicht noodzakelijk in de (meerjarige) verplichtingen en investeringen. Om 
dat te bereiken zullen tussen beide processen van planning en control, vooral in de operationele 
sfeer, interfaces aanwezig moeten zijn met name op het gebied van de informatievoorziening teneinde 
bijvoorbeeld een goede liquiditeitenplanning mogelijk te maken. Onder de liquiditeitsplanning op 
korte termijn vallen bijvoorbeeld de inkomsten en uitgaven uit hoofde van de specifieke uitkeringen. 
De lange termijnplanning bevat met name de toekomstige kapitaaluitgaven. 

7 Informatievoorziening 
 
De kernelementen bij de treasuryfunctie zijn zoals al eerder aangegeven sturen, beheersen, 
verantwoorden en toezicht houden. Bij de eerste twee elementen gaat het met name om de 
operationele informatie passend bij het systeem van planning en control. Bij de elementen van 
verantwoorden en toezicht houden staat de verantwoordingsinformatie centraal. 
De voorziening van juiste, tijdige, volledige en relevante verantwoordingsinformatie wordt gerekend 
tot de belangrijkste voorwaarden voor het kunnen beheersen van de financiële en interne risico’s. 
De administratieve organisatie en de interne controle waarborgen de adequate informatie. 

7.1 Beleidsmatige informatie 
De beleidsmatige informatie omvat de ontwikkelingen op de financiële markten en de gevolgen 
hiervan op de financiële positie en het bijbehorend rendement van de provincie. 

7.2 Operationele informatie 
De operationele informatie omvat een 

- liquiditeitenplanning op korte en lange termijn 
- rentevisie/rentetarieven 
- analyse leningen- en uitzettingsportefeuille 
- analyse risicoprofiel 

7.3 Verantwoordingsinformatie 
De verantwoordingsinformatie is met name de informatie die aangeeft of de gestelde doelen 
gerealiseerd zijn en of de uitvoering van de treasuryfunctie heeft plaatsgevonden binnen de 
kaders van het treasurystatuut. In het laatste geval is ook de rechtmatigheid van de uitvoering 
van de treasuryfunctie aan de orde. 
De verantwoordingsinformatie speelt op elk niveau van de organisatie en volgt in grote lijnen de 
mandaterings- en delegatiepatronen. Het treasurystatuut bevat een sluitend overzicht van de 
informatiestromen: wie rapporteert wat aan wie en met welke frequentie. 
De verantwoordingsinformatie voor de provinciale staten zal met name zijn weerslag vinden in 
de treasuryparagraaf van het jaarverslag. In dat verband moet ook vastgelegd zijn, bijvoorbeeld 
in het treasurystatuut, op welke wijze de rechtmatigheid van de uitvoering van de 
treasuryfunctie door de accountant beoordeeld wordt, c.q. in het verslag van de accountant aan 
de orde komt. 
 
Gedeputeerde Staten ontvangen per kwartaal een rapportage met verantwoordingsinformatie conform 
de BBV voorschriften.Deze rapportage zal in ieder geval informatie geven over: 
- de stand van de liquiditeiten 

- de nieuw belegde gelden 

- de samenstelling van de portefeuille 
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- het verwachte jaarrendement 

In de jaarrekening zullen in de paragraaf financiering niet alleen de hoofdzaken uit het 
beleggingsbeleid worden opgenomen maar tevens de actuele stand van zaken inclusief eventuele 
wijzigingen in de uitgangspunten en de consequenties hiervan voor de begroting. 

8 Administratieve organisatie en interne controle 
In de administratieve organisatie kristalliseert zich praktisch de gehele treasuryfunctie uit. De 
richtlijnen en limieten, de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de 
delegatie en mandateringen, al deze zaken vinden hun vastlegging en neerslag in de administratieve 
organisatie. In relatie daarmee zal de administratieve organisatie ook de adequate 
beleids-, operationele- en verantwoordingsinformatie moeten kunnen leveren aan de 
betrokkenen. Daartoe voert de organisatie periodiek interne controles uit op: 

- de juistheid, tijdigheid, volledigheid en relevantie van de managementinformatie; 
- de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de administratieve verwerking; 
- de naleving van de preventieve maatregelen; 
- de realisatie van de doelstellingen; 
- de uitvoering van het beleid. 

Een en ander betekent dat de administratieve organisatie en de interne controle moeten 
waarborgen dat: 
· de uitvoering rechtmatig en doelmatig is; 
· de treasury-activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd; 
· de risico’s kunnen worden beheerst; 
· de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd is. 
 
- Procedures worden opgesteld voor de volgende treasury-activiteiten: het aantrekken van 
kasgeldleningen, het aantrekken en verstrekken van langlopende leningen, voor het 
verlenen van garanties en waarborgen, voor het afsluiten van derivatentransacties en voor 
het reguleren van saldi en het betalingsverkeer. 
Bij het afsluiten van garantieproducten zal de te tekenen documentatie vooraf juridisch worden 
beoordeeld (second opinion). 
- Procedures worden opgesteld voor het opstellen en verstrekken van de volgende 
informatie: treasury-paragraaf en periodieke management rapportages. 
- Procedures worden opgesteld voor het voeren van interne controles op de treasuryactiviteiten. 
- Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden eenduidig vastgelegd en intern c.q. 
extern gecommuniceerd. 
Limieten met toegestane partijen, instrumenten e.d. zijn vastgesteld. 

In augustus 2008 is de laatste hand gelegd aan een hernieuwde en striktere beschrijving van de 
Administratieve Organisatie rondom de Treasury. 

9. Nazorgfondsen 
Op grond van de Leemtewet bodembescherming moeten Gedeputeerde Staten een nazorgfonds 
instellen met als doel een verantwoord eeuwigdurend milieuhygiënisch beheer van 
afvalstortplaatsen te verzekeren. Deze fondsen die een eigen rechtspersoonlijkheid hebben, 
vallen niet onder de reikwijdte van het Wetsvoorstel fido. Niettemin zijn er elementen in het 
beheer van de fondsen die te maken hebben met treasury. Dit geldt vooral de uitzettingen van 
het fonds. Het ligt dan ook in de rede dat er een treasurystatuut voor het nazorgfonds dient te 
worden opgesteld binnen de kaders die de relevante onderdelen van de Wet fido geven. In lijn 
met deze benadering voor een treasurystatuut bevatten de begroting en het jaarverslag 
eveneens een treasuryparagraaf. 

 


