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RAPPORTAGE TREASURY 3e KWARTAAL 2008 
 

1 Samenvatting 
 
Conform de verordening interne zaken provincie Utrecht, ontvang u vier keer per jaar een rapportage over de treasury. 
Hierbij ontvang u de rapportage over het 3e kwartaal. De ontwikkelingen over het volgende (4e) kwartaal zullen niet 
separaat worden gerapporteerd, maar worden opgenomen in de jaarrekening. De belangrijkste bevindingen in de 
onderhavige rapportage zijn: 
 

- De omvang van de uitgezette middelen is gedurende het kwartaal toegenomen met ca € 4,3 miljoen. Dit is de 
weerslag van gewijzigde kasritmes, zoals door PS vastgesteld. 

- De dynamiek op de geld- en kapitaalmarkt heeft voor de provincie geen directe nadelige gevolgen gehad. 
- De verwachte inkomsten uit treasury zullen voor 2008 niet noemenswaardig afwijken van de in de 

voorjaarsnota vermelde € 24 miljoen. 
- Gedurende het kwartaal is de 2e tranche van € 10 miljoen gestort op het in het vorige kwartaal afgesloten 

garantieproduct van AbnAmro. Het betreft een belegging in duurzame aandelenfondsen. 
- Wij kunnen voldoen aan onze kasritmes. 

 
2 Provinciale ontwikkelingen 
 
Gedurende het 3e kwartaal 2008 is het voor beleggingen beschikbare vermogen toegenomen van € 738 miljoen tot € 743 
miljoen. Deze toename is de weerslag van gewijzigde kasritmes, zoals door PS vastgesteld. 
 

Uitstaaand kapitaal x € 1.000 
Bedrag Bedrag Bedrag Mutatie 

31-12-2007 30-6-2008 30-9-2008 3e kwartaal 

Kapitaalmarkt 
 

Obligaties 228.563 213.630 208.963 -4.667
Obligatiefondsen 7.283 7.283 7.283 0
Garantieproducten 230.249 255.249 255.000 -249
Ondershandse leningen 0 0 0 0
Waterschapsleningen 20.751 20.751 20.751 0
Deposito's > 1 jaar 107.000 82.000 72.000 -10.000
Totaal kapitaalmarkt 593.666 578.913 563.997 -14.916

Geldmarkt  
Deposito's < 1 jaar 142.000 145.000 160.000 15.000
Rekening-courant 15.654 14.810 19.039 4.229
Totaal geldmarkt 157.654 159.810 179.039 19.229

Totaal kapitaal- en geldmarkt 751.320 738.723 743.036 4.313

3 Ontwikkelingen op de financiële markten 
 



De financiële markten stonden opnieuw in het teken van de kredietcrisis. Dit was reeds het geval in het 1e kwartaal maar 
leek toen tot een einde te zijn gekomen. Het tweede kwartaal stond in het teken van wereldwijd oplopende inflatie (olie- 
en grondstoffen prijzen). Tegen het einde van het derde kwartaal keerde de kredietcrisis echter weer in volle omvang 
terug met in Nederland de redding van het Fortis concern in het laatste weekend van september. De meest turbulente 
ontwikkelingen deden zich echter pas in oktober voor. Omdat hieraan de afgelopen weken zeer veel aandacht is besteed, 
onder andere middels een presentatie voor de commissie BEM, gaan we er in deze rapportage niet verder op in. 
De provincie heeft geen schade geleden maar er ligt wel wat werk in het verschiet om de kwaliteit van de portefeuille 
weer op het gewenste niveau te brengen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit met zeer bescheiden financiële 
consequenties gepaard kan gaan. De uitvoering zal geschieden in samenspraak met de gedeputeerde financiën. 
 

4 Treasury rendement, transacties en overige activiteiten 
 
Gegeven de gewijzigde kasritmes, mag een iets hoger dan begroot treasuryresultaat worden verwacht aangezien 
hierdoor meer vermogen beschikbaar is voor belegging. Dit effect is op het moment echter niet te quantificeren. De 
verwachting voor het gehele jaar wordt gehandhaafd op € 24 miljoen. 
 
Zoals in voorgaande rapportage reeds werd aangekondigd, werd gedurende het 3e kwartaal € 10 miljoen gestort in een 
garantieproduct van AbnAmro. Het betreft een belegging in duurzame aandelenfondsen. 
 
Gedurende het kwartaal werd in het kader van de AO een hernieuwde beschrijving van de processen rondom treasury 
afgerond. Deze kwam tot stand in het kader van een breder onderzoek waarmee werd beoogd een kwaliteitsimpuls aan 
de treasuryprocessen te geven.  
 

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. 
 
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 dateren uit het verleden. Ze dragen een vaste rente welke tussentijds niet kan 
worden herzien. Vervroegde terugbetaling is niet mogelijk. Gezien de financiële positie, zal bij afloop geen 
herfinanciering plaatsvinden en is er dus geen sprake van een renterisico. Derhalve wordt voldaan aan de 
renterisiconorm. 
 
Rechtmatigheid 
Alle relevante procedures en richtlijnen worden strikt nageleefd 
 
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 vastgehouden aan de bestedingen conform het uitvoeringsprogramma en wordt nog 
steeds rekening gehouden met € 80 miljoen ter besteding aan de nieuwbouw. 
 



10 jaars liquiditeiten prognose
in EUR x 1000
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De voorziene negatieve liquiditeit in de jaren 2011 en 2012 berust op een zeer strikte interpretatie van alle thans 
bekende feiten. Er zijn ruim voldoende mogelijkheden om te voorkomen dat deze negatieve liquiditeit zich 
daadwerkelijk zal gaan voordoen. Reeds in het komende jaar zal daar naar toe worden gewerkt. 
 


