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1. INLEIDING 

 

1.1. Verantwoording 

 

Na de invoering van passend onderwijs  zijn de ‘regionale samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs’  in het voortgezet onderwijs zelf verantwoordelijk voor hun financiën. De 

samenwerkingsverbanden krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden 

gedekt en waarmee de waarborgen voor ‘bedrijfsvoering’ op langere termijn geschapen moeten 

worden. 

Op basis van het voor een instelling geldend risicoprofiel ligt voor de hand dat reserves worden 

opgebouwd. En afgezien van het feit  dat  beschikbare reserves van de stichting RSV Breda eo 

uit overheidsmiddelen zijn verkregen,  past het in de eigen verantwoordelijkheid van de 

stichting RSV Breda om de dan beschikbare middelen risicomijdend te beleggen. 

In de statuten van de stichting RSV Breda eo is geen bepaling opgenomen met betrekking tot 

het voeren van beleid op dit onderdeel. 

 

Gezien het bovenstaande is het wenselijk de hierop betrekking hebbende afspraken en het te 

voeren beleid vast te leggen in een treasurystatuut.  

In dit statuut wordt beschreven welke treasurytaken en -verantwoordelijkheden van toepassing 

zijn voor het RSV Breda eo. Tevens worden de beleidskaders vastgelegd voor diegenen die bij 

deze taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn. 

 

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en –risico’s, 

financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. 

 

Het voorafgaande treasurystatuut van RSV Breda eo is bestuurlijk vastgesteld op 2-11-2015. Ten 

gevolge van de nieuwe “regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016” ondergaat het 

treasurystatuut enige aanpassingen. 

 

1.2.Indeling Treasurystatuut 

 

Hoofdstuk 2 behandelt de doelstellingen van de treasuryfunctie. Vervolgens wordt in hoofdstuk 

3 de interne organisatie van de treasuryfunctie besproken. Hoofdstuk 4 is de Citeertitel. 
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2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 

 

Treasury heeft bij  het RSV Breda e.o. als primair doel het financiële risicobeheer en secundair 

het reduceren van financieringskosten. 

De primaire doelstelling van het RSV Breda eo is het werkzaam zijn op het gebied van het 

voortgezet onderwijs, een en ander vastgelegd in artikel 2 van de statuten van de stichting. Als 

gevolg hiervan is het financieren en beleggen ondergeschikt en dienend aan de primaire 

doelstelling. Binnen RSV Breda eo wordt aan de treasury geen winstverantwoordelijkheid 

toegekend. 

 

De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij de stichting RSV Breda eo is dat deze de 

financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Dit wordt in de volgende doelstellingen en 

voorwaarden gesplitst: 

 

o Voldoende Liquiditeiten op korte en lange termijn; 

o Een gezonde vermogenspositie, op korte en (middel)lange termijn; 

o Lage financieringskosten; 

o Liquideerbare en risicomijdende beleggingen; 

o Kosteneffectief betalingsverkeer; 

  

 

 

2.1  Liquiditeitenbeheer 

 

Definitie 

Onder liquiditeitenbeheer wordt verstaan het beheer van saldi in rekening-courant en de 

portefeuille geldmarkttransacties met een looptijd van maximaal twee jaar. 

 

Doelstellingen 

- Het zekerstellen van de beschikbaarheid van middelen. 

Er moeten te allen tijde voldoende liquiditeiten en faciliteiten beschikbaar zijn om aan alle 

lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. 

 

- Het realiseren van een hoger rendement. 

       Geldmarkttransacties moeten tot doel hebben het korte termijn renteresultaat over 

liquiditeitsoverschotten en –tekorten te verbeteren (maximalisatie van renteopbrengsten, 

minimalisatie van rentekosten). 

 

Randvoorwaarden 

- Besluiten worden genomen op basis van een liquiditeitsplanning. De planning wordt 

periodiek (minimaal jaarlijks) geactualiseerd en kent een horizon van minimaal 2 jaar. 

 

- Geldmarkttransacties worden alleen afgesloten indien dit zinvol is in relatie tot de daarmee 

gemoeide directe en indirecte kosten. Geldmarkttransacties dienen een aantoonbare 

meeropbrengst te hebben van € 250 per handeling ten opzichte van ‘niets doen’. 

 

-  Uitzettingen zijn toegestaan in de vorm van rekening-courant,    deposito’s of hiermee 

vergelijkbare spaar- en beleggingsproducten.  
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- Uitzettingen dienen te voldoen aan de “regeling beleggen,  belenen en derivaten OCW2016” 

 

 Hierin is opgenomen: 

- dat de tegenpartij voor uitzettingen een financiële onderneming is als bedoeld in de Wet 

op het financieel toezicht; 

- dat de financiële onderneming is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie  dan wel 

een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische 

Ruimte; 

- dat de financiële onderneming minstens een single A rating heeft, afgegeven door 

tenminste twee van de drie ratingbureaus Moody’s, Standard & Poor en Fitch. Het toetsen 

van de rating zal vlak voor het afsluiten van de transactie plaatsvinden; 

- beleggingen worden alleen uitgezet in euro’s.   

 

2.2. Financieren  

 

Definitie 

Onder financieren wordt verstaan het voor langere termijn aantrekken van gelden bij derden. 

Hierbij geldt een minimale looptijd van twee jaar.  

 

Doelstellingen 

Binnen aanvaardbare risico’s financiering aantrekken tegen zo laag mogelijke financie-

ringskosten. 

 

Randvoorwaarden  

- Besluiten worden genomen op basis van een actuele prognose van de meerjarige 

financieringsbehoefte. De prognose kent een planningshorizon van minimaal vijf jaar. Deze 

prognose wordt periodiek (minimaal jaarlijks) geactualiseerd. 

 

- Nieuwe financiering zal, voor zover mogelijk, worden aangetrokken onder rijks- of 

gemeentelijke garantie. 

 

- Financieringen dienen te voldoen aan de “regeling beleggen, belenen en derivaten 

OCW2016”.  

 

- Het aangaan van financiering geschiedt (aantoonbaar) tegen marktconforme voorwaarden. 

Offertes worden bij minimaal twee partijen gevraagd en offertes worden gebenchmarkt. 

Voorafgaand aan het afsluiten van financiering is goedkeuring nodig van het bestuur 

middels een getekend transactievoorstel. 

 

- Het verloop van totale financiering (passivazijde van de balans) wordt afgestemd op het 

verloop van de totale financieringsbehoefte (activazijde van de balans). Er worden geen 

middelen aangetrokken voor een langere periode dan op grond van de prognose 

noodzakelijk is. 

 

- De betaling van rente- en aflossingsverplichtingen worden zoveel mogelijk over de maanden 

gespreid om een gelijkmatig verval van uitgaande kasstromen te verkrijgen. 

 

- Middelen mogen slechts worden aangetrokken bij gerenommeerde tegenpartijen. 
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2.3. Beleggen 

 

Definitie 

Het onttrekken van beschikbare middelen aan de liquiditeit met het doel het realiseren van 

rendement. Hierbij geldt een minimale looptijd van twee jaar. 

 

Doelstellingen  

- Het (veilig) realiseren van een zo hoog mogelijk rendement op beschikbare middelen. 

.  

 

Randvoorwaarden 

- De beschikbaarheid van middelen komt voort uit een tijdelijke en onvoorziene mismatch van 

geldstromen. Er worden geen externe middelen aangetrokken uitsluitend met het doel deze 

gelden vervolgens te beleggen en daarmee renteresultaten te realiseren. 

 

- Voorafgaand aan het afsluiten van beleggingen is goedkeuring nodig van het bestuur van 

RSV Breda eo. 

 

- Beschikbare middelen worden bij voorkeur intern aangewend. Indien dat niet mogelijk of 

nadelig is, worden middelen zodanig belegd dat ze vrijkomen op het moment dat zich naar 

verwachting een financieringsbehoefte voordoet. 

 

- Beleggingen mogen geen langere looptijd hebben dan de beschikbaarheid van middelen of 

de planningshorizon. 

 

- Beleggingen mogen uitsluitend plaatsvinden in Euro, dienen een (vaste) rentevergoeding te 

leveren en de hoofdsom dient bij opname intact te zijn. 

 

- Uitzettingen dienen te voldoen aan de ‘regeling beleggen, belenen en derivaten OCW2016”.  

 

-  De periode van het beleggen is eindig en de belegging wordt op een vooraf vastgestelde 

einddatum terugontvangen. 

 

- Beleggingen mogen alleen plaatsvinden in de volgende beleggingscategorieën: 

- deposito's of met deposito's vergelijkbare beleggings- en spaarvormen; 

- staatsobligaties, ook van andere lidstaten als deze lidstaat deel uitmaakt van 

de Europese Unie dan wel een andere staat is die partij is bij de 

overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.;  

-  

-  Er wordt in elk geval niet belegd in (niet limitatief): 

 - achtergestelde spaarrekeningen en achtergestelde deposito’s; 

 - aandelen of vergelijkbare producten; 

 - derivaten 

 - anderszins vergelijkbare beleggingsproducten.   
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2.4. Betalingsverkeer 

Gezien de omvang van het betalingsverkeer is het van belang dat de financiële logistiek 

optimaal is ingericht. De stichting RSV Breda eo  zal haar betalingsverkeer zo inrichten dat het 

kosteneffect kan worden beheerd en beheerst. De bankrelaties van de stichting RSV Breda eo  

zullen in deze minimaal één keer per jaar worden geëvalueerd door de treasury commissie. 

 

 

3. INTERNE ORGANISATIE TREASURY FUNCTIE 

 

In dit hoofdstuk van het treasury statuut wordt een bondige beschrijving gegeven van de treasury- 

functie binnen de stichting RSV Breda eo. 

 

3.1 Plaats binnen organisatie 

o Het treasurystatuut wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur, na goedkeuring van het 

algemeen bestuur. 

o De Treasurycommissie adviseert het db in deze. 

o De uitvoering van de treasuryfunctie wordt opgedragen aan de penningmeester van het 

RSV Breda eo.  

o Het bestuur is verantwoordelijk voor de totale uitvoering van het treasurybeleid. 

 

 

3.2. Treasurycommissie 

Het bestuur laat zich in treasury aangelegenheden bijstaan door een Treasurycommissie. De  

Treasurycommissie bestaat uit: de penningmeester van het dagelijks bestuur en één lid van het 

algemeen bestuur.  

De Treasurycommissie vergadert minimaal één keer per jaar, verslagen worden aangeboden aan het 

bestuur. Tijdens de vergadering worden in ieder geval de (eventuele) wijzigingen in de meerjaren-

ontwikkeling en de marktomstandigheden besproken. In elk geval zal de Treasurycommissie 

beoordelen in welke mate bij de financieringsbehoefte sprake zal zijn van jaarlijks terugkerende en 

dus structurele elementen en die van invloed kunnen zijn op de afweging tussen korte en lange 

financiering. De Treasurycommissie kan zich laten adviseren door externe deskundigen.  

 

 

3.3. Besluitvorming 

Beleid 

Voorstellen tot beleidswijzigingen zullen worden gedaan door de Treasurycommissie en vervolgens 

vastgesteld  door het dagelijks bestuur na raadpleging van het algemeen bestuur. 

 

 

 

Transactievoorstellen 

Voorafgaand aan het nemen van een besluit op het gebied van financieren en beleggen (> 2 jaar) 

wordt een transactievoorstel opgesteld. De transactievoorstellen gelden als voorgenomen db-

besluit  en worden doorlopend genummerd en deugdelijk gearchiveerd. Transactievoorstellen 

worden (waar mogelijk en zinvol) voorzien van een kosten/baten analyse. Een transactievoorstel 

dient minimaal de volgende onderwerpen te beschrijven:  
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1. Uitgangssituatie: 

Geeft een beschrijving van de situatie die aanleiding geeft tot het voorstel. 

 

2. Marktomstandigheden: 

Geeft indicaties van actuele marktverhoudingen en tarieven. 

 

3. Transactievoorstel: 

Doel van de transactie: 

Geeft een korte beschrijving van wat met het voorstel wordt beoogd. 

 

Uitwerking: 

Geeft een korte beschrijving van de wijze waarop het beoogde doel gerealiseerd zal worden. 

  

4. Alternatieven: 

Geeft (voor zover aanwezig) andere mogelijkheden om hetzelfde doel te bereiken, met 

eventuele voor- en nadelen. 

 

5. Randvoorwaarden: 

Geeft de beperkingen aan waarbinnen de transactie kan/mag worden uitgevoerd. 

 

6. Besluit 

Is de formele vastlegging van het genomen besluit door middel van ondertekening         

 ervan door minimaal twee leden van het dagelijks bestuur en geldt als een  

 mandaat voor de uitvoering er van. 

 

 

3.4. Uitvoering beleid 

Het treasurybeleid zal worden uitgevoerd door de penningmeester. Bij het aangaan van 

overeenkomsten van geldlening of belegging, worden minstens twee offertes aangevraagd. Het  

bestuur neemt het besluit tot het aangaan van een overeenkomst van geldlening of belegging (> 2 

jaar). 

 

3.5. Evaluatie Treasurystatuut 

Het statuut wordt geëvalueerd in de Treasurycommissie, in ieder geval uiterlijk na vijf jaar en 

eventueel aangepast. Vervolgens wordt het (aangepaste) statuut voorgelegd aan het bestuur. 

 

3.6. Controle accountant 

De externe accountant zal in de reguliere controle van de boekhouding op jaar ultimo een 

rapportage opnemen over de financiële positie van de stichting RSV Breda eo.  

Impliciet betekent dit dat de accountant controleert in hoeverre het treasury statuut wordt 

nageleefd. 

 

3.7. Vaststelling 

Dit statuut treedt in werking na de vaststelling door het dagelijks bestuur  en na goedkeuring door 

het algemeen bestuur. 

 

3.8. Wijziging 

Dit statuut kan tussentijds worden gewijzigd door het dagelijks bestuur op voorstel van de 

Treasurycommissie. De wijziging wordt ter advisering voorgelegd aan het algemeen bestuur. 
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4. CITEERTITEL 

 

Dit statuut kan worden aangehaald als Treasurystatuut Stichting RSV Breda eo. 

 

Dit  Treasurystatuut is vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 januari 2017  

en goedgekeurd in de vergadering van het  bestuur d.d 29 mei 2017. 


