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Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
In uw vergadering op 31 oktober 2011 heeft de gedeputeerde Financiën toegezegd om in het voorjaar 
van 2012 een nieuw treasurybeleid voor te leggen. 
 
De ontwikkelingen in de afgelopen jaren -de financiële crisis rond 2008 en de Europese schuldencrisis 
in 2011- hebben ons er toe gebracht om ons treasurybeleid te heroverwegen. 
De uitzonderlijke omstandigheden hebben gemaakt dat we met risico’s zijn geconfronteerd die we in 
de verste verte niet hadden kunnen voorzien. Het ondenkbare is gebeurd dat in eerste instantie 
financiële instellingen omvielen of dreigden om te vallen en in tweede instantie zelfs overheden in de 
problemen kwamen. En laten dit nu juist de categorieën zijn waartoe de wet Fido ons beperkt. 
De risico’s  waar we op dit moment rondom onze portefeuille nog rekening mee moeten houden zijn 
weliswaar te overzien en naar de omstandigheden redelijk goed onder controle, maar ze zijn en blijven 
ongewenst. Daarom leggen wij u alternatieven voor een nieuw treasurybeleid voor. 
We leggen de volgende varianten naast elkaar: 

1) Op onderdelen aanpassen (beperken) van het huidige beleid. 
2) Uitsluitend uitzetten van gelden bij de grote Nederlandse banken (ING, AbnAmro, Rabo) 
3) Volledig gaan schatkistbankieren. 
4) Uitwerken van een variant die we als werktitel meegeven “Schatkistbankieren Plus”. 

We gaan in deze notitie dus niet in op zaken als groen/ethisch beleggen, Utrechtse microkredieten, 
kapitaal voor startende ondernemers en starters op de woningmarkt. Dit soort zaken horen ons inziens 
tot het domein van de ‘publieke taak’ indien en voor zover hier politiek voor zou zijn gekozen. Ze zijn 
ongeschikt voor het beleggen van de tijdelijk overtollige middelen waar het binnen de treasuryfunctie 
om gaat. Dit neemt overigens niet weg dat bij de invulling van de behandelde varianten ten alle tijden 
voor een duurzaam karakter kan worden gekozen. 
Voor de te maken keuze hanteren we de volgende afwegingscriteria: 

• Zolang de provincie over (tijdelijk) overtollige middelen beschikt, zal hiermee als een “goed huisvader” 
moeten worden omgegaan. Dit houdt in dat er met minimaal risico moet worden gestreefd naar het 
minimaal waardevast houden van de middelen, i.e. het rendement zal tenminste gelijk moeten zijn aan 
de inflatie. 

• Voor zover er al sprake is van risico’s moeten deze verantwoord en verdedigbaar zijn.  
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Ad 1) Op onderdelen aanpassen (beperken) van het huidige beleid. 
Volledigheidshalve noemen we deze variant omdat het niet ondenkbaar is. We werken deze echter niet 
verder uit omdat de huidige situatie met betrekking  tot de portefeuille het ons inziens noodzakelijk 
maakt om verder te gaan dan deze variant. 
 
Ad 2) Uitsluitend uitzetten van gelden bij de grote Nederlandse banken (ING, AbnAmro, Rabo). 
Wellicht dat deze optie in een verdere toekomst, wanneer de crisis volledig is verwerkt en genoemde 
banken weer hun oude soliditeit terug hebben, realistisch kan zijn, maar voor de komende jaren niet. 
De wet Fido staat slechts bij de Rabo uitzettingen voor alle looptijden toe, bij de twee andere banken 
mogen geen gelden worden uitgezet langer dan 3 maanden. Dit heeft met de A-rating van deze banken 
te maken. De beperking in looptijd heeft een belangrijk nadelig effect op het te verwachten rendement. 
Zou de beperking van looptijd niet gelden dan kan deze optie bij benadering gelijkwaardig zijn aan 
schatkistbankieren maar dit hangt sterk af van de praktijk of de provincie een goede spreiding van 
looptijden kan bereiken. Voor deposito’s tot 1 jaar zijn de tarieven bij integraal schatkistbankieren iets 
gunstiger, bij looptijden langer dan 1 jaar zijn de tarieven van de banken iets gunstiger. 
Overigens verzet de huidige interne verordening voor wat betreft treasury zich tegen deze optie 
(concentratierisico cq onvoldoende spreiding). Natuurlijk kan de verordening worden aangepast 
(vermoedelijk zal deze hoe dan ook moeten worden aangepast zodra een nieuw beleid is vastgesteld), 
maar het lijkt niet verstandig deze op het punt van concentratierisico te versoepelen. 
 

Ad 3) Volledig gaan schatkistbankieren. 
Voor een uitvoerige beschrijving van Schatkistbankieren verwijzen we naar de gelijknamige bijlage 
hierbij. Wat in deze bijlage niet vermeld wordt, is dat de genoemde tarieven, die in enkele gevallen 
bepaald niet slecht zijn, alleen gelden in het geval we zouden kiezen voor integraal schatkistbankieren, 
wat zo veel wil zeggen dat we ál onze middelen (inclusief de rekening courant met de bank) bij de 
schatkist onderbrengen. 
Deze variant voldoet, voor wat betreft het minimale risico, aan ons eerste afwegingscriterium. Het 
schiet echter te kort ten aanzien van het waardevast houden van de middelen. Het moet op den duur 
uitgesloten worden geacht dat hiermee de inflatie kan worden bijgehouden. In een ambtelijke 
bespreking met vertegenwoordigers van het agentschap van het ministerie van financiën (14 december 
2011) hebben we er voor gepleit dat het agentschap ons, in het geval we zouden gaan 
schatkistbankieren, zondermeer de inflatie zou vergoeden op onze middelen. Niet alleen zou dit dan 
volledig voldoen aan al onze afwegingscriteria maar tevens zou dit ons een hoop zorgen uit handen 
nemen zoals het steeds opnieuw kiezen van looptijden waarvoor de gelden bij het agentschap worden 
uitgezet en deze keuze niet alleen afwegen tegen de marktomstandigheden/-verwachtingen maar 
uiteraard ook tegen onze eigen liquiditeitsprognose. Het zou daarom daadwerkelijk de treasuryfunctie 
bij de provincie risico-vrij kunnen maken en in zijn werking bijzonder eenvoudig waardoor een flink 
aantal arbeidsuren kan worden bespaard. Helaas heeft het agentschap tot op heden (ook na een 
reminder onzerzijds op 23 januari)  niet op ons pleidooi in willen gaan. 
 
Ad 4) Uitwerken van een variant die we als werktitel meegeven  “Schatkistbankieren Plus” 
Vorig jaar vernamen wij dat een gerenommeerde bank een product aan het ontwikkelen was voor 
kleine tot middelgrote pensioenfondsen om hun middelen met minimaal risico toch een fatsoenlijk 
rendement te laten genereren. We hebben hierop diverse besprekingen gehad met deze bank waaruit 
bleek dat dit product vrij gemakkelijk voor de provincie (lees: in zijn totaliteit passend binnen de wet 
Fido) aan te passen zou zijn. Uitgangspunt bij deze gesprekken was dat in ieder geval een harde 
garantie moet worden verkregen dat nooit verlies kan worden geleden en dat deze garantie 
gelijkwaardig moet zijn aan de soliditeit van Nederlandse staatsobligaties. Daarnaast moet er 
voldoende kans (lees: een grote mate van waarschijnlijkheid) zijn dat over de jaren gemiddeld de 
inflatie kan worden bijgehouden. Inmiddels zijn we zo ver dat het haalbaar lijkt (op het moment is dat 
nog niet volledig zeker) om een methode te ontwikkelen die aan beide uitgangspunten voldoet.  
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Uiteraard zal hiervoor een prijs betaald moeten worden. Deze bestaat uit de fluctuaties (en daarmee de 
onvoorspelbaarheid) van het rendement van jaar tot jaar, maar met behoud van een grote mate van 
waarschijnlijkheid dat over de jaren gemiddeld de inflatie kan worden bijgehouden. We gaan in deze 
notitie niet in op de technische details, maar volstaan met de beschrijving dat deze methode er in 
voorziet dat continu, afhankelijk van de prestaties van de portefeuille, volgens een harde regel, 
automatisch wordt ‘geswitcht’ tussen enerzijds een portefeuille staatsobligaties en anderzijds een 
zogenaamde ideaal-portefeuille die zeer gespreid en gediversificeerd zal worden beheerd door een 
externe vermogensbeheerder. Voor een uitvoeriger beschrijving verwijzen we naar de gelijknamige 
bijlage. Voor de volledige uitwerking van deze variant is nog wel enige tijd nodig. Zo zullen nog wat 
technische puntjes op de i gezet moeten worden, ondermeer met betrekking tot de mogelijkheid, die 
we te allen tijde willen behouden, om eventueel eerder dan aanvankelijk bedoeld gelden op te kunnen 
nemen. Dit is zondermeer mogelijk maar er zijn verschillende uitwerkingen denkbaar. Vervolgens 
zullen conceptovereenkomsten moeten worden opgesteld. 
Mocht voor deze variant worden gekozen, dan is in de beginfase interne specifieke treasury-expertise 
zeker een vereiste. In zijn uiteindelijke vorm zal deze variant van de provincie geen overmatige interne 
expertise vergen; er zal behoefte zijn aan iemand die als ter zake kundige kan communiceren met de 
betrokken externe partijen. Deze zal zeker binnen de provincie aanwezig zijn. 
 
Theoretisch blijft in een jaar een rendement van nihil mogelijk. De vraag zou zich kunnen voordoen of 
het alle moeite wel waard is om de weg te begaan van “Schatkistbankieren Plus”. Daar is tegen in te 
brengen dat het verschil in te verwachten rendementen niet enorm is, in de orde van grootte van 0,5% 
tot 1%, maar in principe wel structureel. Op ons vermogen van een kleine € 400 miljoen kan het dan al 
gauw om een paar miljoen per jaar gaan. 
 
Overzicht van te verwachten rendementen per beschreven optie 
Het is niet zinvol om een overzicht op te stellen van te verwachten rendemente in absolute getallen. 
Daarvoor zijn de tarieven op geld- en kapitaalmarkt in zijn algemeenheid, en zeker onder de huidige 
omstandigheden, in veel te grote mate afhankelijk van het moment (populair geformuleerd: het zijn 
dagkoersen). In zijn algemeenheid is er een grote correlatie tussen enerzijds de inflatie en anderzijds 
de tarieven op de financiële markten. Daarom geven we hierna een overzicht in relatieve zin, waarbij 
we de te verwachten rendementen ten opzichte van de inflatie weergeven. Hierbij past de aantekening 
dat de getalsmatige vermelding een best mogelijke inschatting voor het moment betreft zonder dat 
deze  nu rekenkundig hard kan worden gemaakt. Optie 1 is wat dit betreft het meest arbitrair van alle. 
 
Overzicht van te verwachten rendementen per optie ten opzichte van de inflatie: 
 

te  verwachten gemiddelde 
rendement t.o.v. de inflatie 

te verwachten fluctuaties van 
jaar tot jaar t.o.v. het gemiddelde 

rendement 

Optie 1 +/+   0,75-1,25 % ∆∆∆∆ 

Optie 2 -/-    0,15-0,75 % ∆∆ 

Optie 3 -/-    0,15-0,50  % ∆

Optie 4 +/+   0,25-0,75  % ∆∆∆ 

Voorgeschiedenis 
Het huidige treasurybeleid dateert van voor de financiële crisis in 2007/2008 waarna in 2011 ook de 
Europese schuldencrisis tot escalatie kwam. 
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Essentie/samenvatting 
In de aanloop naar, en ter voorbereiding van, een voldragen statenvoorstel sturen wij u hierbij ter 
oriënterende bespreking de notitie “Opmaat naar een nieuw treasurybeleid”. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een nieuw en toekomstbestendig treasurybeleid 
 
Financiële consequenties 
Deze zijn sterk afhankelijk van het uiteindelijk vast te stellen treasurybeleid. In zijn algemeenheid 
geldt dat naarmate het beleid meer risicomijdend is, het rendement lager zal zijn. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Nadat wij kennis hebben kunnen nemen van uw inbreng en voorkeur zullen een statenvoorstel maken 
waarin wij een nieuw treasurybeleid aan u zullen voorleggen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 
U wordt verzocht de notitie oriënterend te bespreken en uw voorkeur kenbaar te maken. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
 


