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RAPPORTAGE TREASURY 1e en 2e KWARTAAL 2009 
 

1 Samenvatting 
 
Conform de verordening interne zaken provincie Utrecht, ontvangt u per kwartaal een rapportage over de 
treasury. Hierbij ontvangt u de rapportage over het 1e en 2e kwartaal 2009. De belangrijkste bevindingen in de 
onderhavige rapportage zijn: 
 

- De omvang van de uitgezette middelen is gedurende het kwartaal afgenomen met ca € 34 miljoen. Dit is 
grotendeels de weerslag van uitgaven uit hoofde van het uitvoeringsprogramma. 

- De dynamiek op de geld- en kapitaalmarkt heeft voor de provincie geen directe nadelige gevolgen 
gehad. 

- De verwachte inkomsten uit treasury zullen voor 2009 niet noemenswaardig afwijken van de in de 
voorjaarsnota vermelde € 18 miljoen. (Dit bedrag behelsde reeds een bijstelling van € -2 miljoen ten 
opzichte van de begroting. 

- Gedurende de verslagperiode is het garantieproduct van AbnAmro volgestort met nog twee tranches 
van elk € 10 miljoen. 

- Tegen het einde van de verslagperiode werd uit vrijkomende deposito’s een bedrag van € 50 miljoen 
gestort in een obligatiefonds van de BNG. Dit fonds belegt in kortlopende obligaties en brengt daarmee 
een betere spreiding met zich mee dan wanneer wij zelf deposito’s uitzetten. Bovendien vindt selectie 
plaats op basis van duurzaamheidscriteria waarmee wordt voldaan aan de wens van Provinciale Staten. 
Uiteraard voldoet het fonds geheel aan de vereisten van de wet Fido. 

 
2 Provinciale ontwikkelingen 
 
Gedurende de rapportageperiode is het voor beleggingen beschikbare vermogen afgenomen van € 733 miljoen 
tot € 698 miljoen. Deze afname is grotendeels de weerslag van uitgaven uit hoofde van het 
uitvoeringsprogramma. 
 

Uitstaaand kapitaal x € 1.000 
Bedrag Bedrag Mutatie 

31-12-2008 30-6-2009 deze periode 

Kapitaalmarkt 
 

Obligaties 195.496 172.241 -23.255
Obligatiefondsen 7.540 7.540 0
Garantieproducten 273.875 293.875 20.000
Ondershandse leningen 0 0 0
Waterschapsleningen 15.429 15.429 0
Deposito's > 1 jaar 0 0 0
Totaal kapitaalmarkt 492.340 489.085 -3.255

Geldmarkt  
Deposito's < 1 jaar 212.000 90.000 -122.000
Obligatiefondsen 50.000 50.000
Rekening-courant 28.613 69.099 40.486
Totaal geldmarkt 240.613 209.099 -31.514

Totaal kapitaal- en geldmarkt 732.953 698.184 -34.769



3 Ontwikkelingen op de financiële markten 
 
De financiële markten stonden nog geheel in het teken van de kredietcrisis. Vooral het eerste kwartaal werd nog 
gekenmerkt door grote onrust en angst voor nieuwe deconfitures. Langzaam keerde gedurende het tweede 
kwartaal de rust enigszins terug. Dit is echter betrekkelijk: de situatie is bij lange na niet als vóór de crisis en het 
laat zich aanzien dat er veel tijd overheen zal moeten voordat alles weer als normaal kan worden omschreven. 
Op de geldmarkt is de rente dramatisch snel gedaald van ca 4% tot ca 1%. Dit is toe te schrijven aan actief beleid 
van de centrale banken met tot doel een antwoord te geven op de economische neergang en de snel dalende 
inflatie. De verschillen tussen de tarieven die verschillende instellingen bieden voor deposito’s zijn ongekend 
groot. Vooral de instellingen met een AAA-rating maken in hun tarieven kenbaar dat ze overspoeld worden met 
geld terwijl de instellingen met mindere rating stevig moeten bieden om geld aan te kunnen trekken. 
 
Gedurende de verslagperiode is meermalen gerapporteerd over ontwikkelingen en gevolgen met betrekking tot 
de kredietcrisis. In deze rapportage gaan wij hier niet verder op in. 
 

4 Treasury rendement, transacties en overige activiteiten 
 
Vanwege de fors gedaalde rente op de geldmarkt hebben wij reeds in de voorjaarsnota de raming voor de 
treasuryinkomsten 2009 met € 2 miljoen naar beneden moeten bijstellen ten opzichte van de oorspronkelijke 
begroting. Op het moment van schrijven hebben wij geen aanleiding hierop terug te komen. 
 
Zoals in voorgaande rapportage reeds werd aangekondigd, werd gedurende de verslagperiode het 
garantieproduct van AbnAmro volgestort met nog twee tranches van elk € 10 miljoen. We brengen in 
herinnering dat het een garantieproduct betreft met als onderliggende beleggingen diverse duurzame 
aandelenfondsen. 
 
In april werd de aangepaste wet Fido ingevoerd. De voornaamste wijziging betreft uitzettingen bij instellingen 
met een enkele A-rating. Deze kunnen nu nog slechts plaatsvinden met looptijden tot maximaal 3 maanden. 
Voor ons heeft het geen nadelige gevolgen en de verordening interne zaken behoeft om deze reden niet te 
worden aangepast.  
 
Tegen het einde van de verslagperiode werd uit vrijkomende deposito’s een bedrag van € 50 miljoen gestort in 
een obligatiefonds van de BNG. Dit fonds belegt in kortlopende obligaties en brengt daarmee een betere 
spreiding met zich mee dan wanneer wij zelf deposito’s uitzetten. Bovendien vindt selectie plaats op basis van 
duurzaamheidscriteria, waarmee wordt voldaan aan de wens van Provinciale Staten. Uiteraard voldoet het fonds 
geheel aan de vereisten van de wet Fido.  
 

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. 
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