
Mededeling 
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Onderwerp -

Verantwoording treasurybeleid vooruitlopend op jaarstukken 2014 

Kern mededeling: 

Begin 2014 hebben uw Staten het treasurystatuut 2014 vastgesteld. De gedepu
teerde heeft destijds toegezegd de jaarstukken 2014 te gebruiken voor nadere 
verantwoording aangaande het treasurybeleid en de daarmee opgedane ervaring 
in de praktijk. Relevant is de vraag: voldoet het statuut? 

Mededeling: 

Bijgaand treft u zoals toegezegd de concept financieringsparagraaf 2014 aan 
welke zal worden opgenomen In de jaarstukken 2014. 
Doel van het treasurybeleid is het optimaliseren van de renteresultaten binnen 
de kaders van de Wet Fido en het beschermen van provinciale vermogens en 
renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's. 
Belangrijkste randvoorwaarden van het provinciale treasurybeleid zijn: 

Uitzetten bij schatkist of bij andere overheden (=onderl1ng lenen). 
Minimaal hoofdsom garantie. 
Uitsluitend in euro's. 
Liquiditeitsplanning maatgevend. 

De hiervoor genoemde doelstellingen zijn gerealiseerd en de randvoorwaarden 
zijn nageleefd. De treasury activiteiten konden binnen die randvoorwaarden naar 
behoren worden uitgevoerd. 

Omdat de rendementen uit de schatkist (bijzonder) laag waren, is 2014 met 
name Ingezet op het onderling lenen. De markt voor het onderling lenen gene
reerde een laag rendement als gevolg van heftige concurrentie. 
Daarnaast blijkt uit de meerjarige liquiditeitsplanning dat in toenemende mate 
reserveringen nodig zijn voor publieke taken. Voorbeelden daarvan zijn: IFA, 
Floriade, Flevokust, De-on, Omala, Rederwaard, Stedelijke bereikbaarheid Alme
re, Mobla, enz. Gevolg is dat de overtollige middelen niet voor langere periodes 
kunnen worden uitgezet hetgeen de rendementen verder onder druk heeft gezet. 
Gezien de huidige marktsituatie - met zeer lage rendementen - mag de provincie 
toch tevreden zijn over het uiteindelijk behaalde rendement. 

Conclusie: 
Het treasurystatuut voldoet en er zijn geen belemmeringen gebleken bij 
de uitvoering van de treasury activiteiten. 

Middels deze mededeling is gestand gedaan aan de bovengenoemde toezegging. 
Indien gewenst kan ten aanzien van de treasury activiteiten en de financierings
paragraaf een presentatie worden verzorgt in bijvoorbeeld de commissie bestuur 
of de commissie PenC. 
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4 Financiering 

4.1 Algemeen 

De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en de ministeriële Regeling Uitzetting Derivaten 
Decentrale Overheden (RUDDO) stellen voorwaarden aan het financieringsgedrag van provincies. Deze 
regelgeving is vertaald in het door Provinciale Staten vastgestelde Treasurystatuut. De 
financieringsparagraaf geeft inzicht in de treasuryfunctie van de provincie. Treasury is gericht op de 
financiering van de activiteiten die binnen de provincie voorden uitgevoerd ter realisatie van het beleid en 
de bedrijfsvoering. De belangrijkste activiteit van de treasury is het uitzetten van overtollige of het 
aantrekken van benodigde middelen. De basis hiervoor vormt een (meerjarige)liquiditeitenplanning voor 
de periode van 10 jaar. 

4.2 Ontwikkelingen 

Algemeen: toenemende onenigheden en ratingacties. 
Binnen de eurolanden ontstonden toenemende meningsverschillen over het monetair beleid. De ECB is 
gestart met opkoopprogramma's van o.a. covered bonds ("overheids" obligaties). De kernlanden zien 
hierin risico's voor de balans van de ECB. 
Daarnaast waren er onenigheden tussen regeringen over het begrotingsbeleid. De EC dreigde de 
begrotingen van Frankrijk en Italië af te keuren. Uiteindelijk heeft de Bundesbank de EC verzocht streng 
te zijn voor beide landen en gaan deze uiteindelijk toch extra bezuinigen. 
Ook de ratingbureaus roerden zich over de begrotingen van de eurolanden. S&P zette het vooruitzicht van 
Frankrijk op negatief en Finland raakte haar AAA-status kwijt. 

Na de invoering van het schatkistbankieren is gekeken naar rendabele alternatieven. Gekozen is voor het 
onderling uitlenen. Besloten is om hierbij de ondersteuning in te schakelen van een vermogensbeheerder. 
Dit is BNG Vermogensbeheer geworden waarmee een contract op no cure no pay basis is afgesloten. 
Verderop wordt ingegaan op de ervaringen die hiermee zijn opgedaan. 

Verder zijn dit jaar de tarieven voor zowel de korte als de lange rentes gezakt naar nieuwe laagtes. Zo 
zijn de tarieven voor 10 jr. Staats(lening) gedaald van ruim 1% naar ca. 0,8% en die voor 3-maands 
Euribor van ca. 0,3% naar onder de 0,1%. De verwachting is dat dit voorlopig zo zal blijven. 

Sinds eind 2013 wordt er een periodiek geactualiseerde tienjarige liquiditeitsprognose gehanteerd als 
hulpmiddel om te bepalen in welke mate de provincie de mogelijkheden gekoppeld aan regelgeving 
omtrent schatkistbankieren optimaal kan benutten. Het hiermee verkregen inzicht in de ontv^kkelingen 
van onze eigen middelen voor de middellange als lange termijn is onontbeerlijk om te bepalen voor welke 
termijn en in welke omvang eventueel middelen kunnen worden uitgeleend. 



4.3 Performance en uitzettingen 

Rendement Percentage Middelen 
Gemiddeld 
X € 1.000 

Opbrengst 
X€ 1.000 

Begroting (primitief) 0,30% 85.000 255 

Begroting (na wijziging) 0,33% 85.000 283 
Realisatie (incl. onderling lenen, excl. leningen publieke 
taak) 0,17% 145.300 245 

De (gemiddelde) omvang van de middelen is aanmerkelijk hoger dan het bedrag zoals genoemd in de 
primitieve begroting. Dit is vooral een gevolg van achterblijvende uitgaven, zoals deze in de 
Perspectiefnota en Zomernota zijn gerapporteerd. 
Het gecombineerd effect van een hogere liquiditeitenomvang en een lager rendementspercentage is een 
gerealiseerd rendement wat uiteindelijk lager is dan de laatste raming. 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het gemiddeld gewogen rendement uitkomt op 0,17%. Indien er geen 
middelen via onderling lenen waren uitgezet was dit percentage uitgekomen op ongeveer 0,14% 
(gemiddelde rendement bij storting in de schatkist). 

De grafiek over het vedoop van de omvang van de liquide middelen laat een toename van de middelen 
zien. Dit weerspiegelt het temporiseren van de investeringen en de bijdragen in grote projecten. Hierdoor 
is een in de begroting verwachte afname van liquide middelen omgeslagen in een toename ervan. 
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Rendement 2004 -2014 

jaren 



De grafiek over het vedoop van het behaalde rendement laat zien dat na een scherpe terugval over de 
jaren 2009 en 2010 en een korte opleving in 2011 er toch weer sprake is van een verdere neerwaartse 
beweging. 

Eerste ervaringen opgedaan met vermogensbeheerder: 
In het eerste kwartaal van 2014 is een contract gesloten met BNG Vermogensbeheer. Zij staan ons, in 
ieder geval voor de periode van 1 jaar, met raad en daad bij om een zo hoog mogelijk rendement te 
behalen op onze (tijdelijk) overtollige liquide middelen. 
Vanaf mei van dit jaar is ingezet op de mogelijkheid van het onderling uitlenen. Echter deze 
mogelijkheden zijn v.w.b. uitzettingen voor de middellange/lange termijn beperkt vanwege verwachte 
investeringen in het publieke domein op basis van de liquiditeitenplanning. Wel was er ruimte voor 
uitzettingen met een kortere looptijd. Hiervoor waren de te behalen rendementen echter laag. 
Daarnaast was de concurrentie in deze markt stevig. Bepaalde decentrale overheden en bankpartijen 
waren scherp in hun tariefstelling. 
Om geen mogelijkheid onbenut te laten is er ook gekeken naar mogelijke activiteiten in de secundaire 
markt, (dit is het overnemen van leningen van decentrale overheden die op de balans van de BNG Bank 
staan). Dit past binnen de bestaan wet- en regelgeving (Fido/Ruddo en ons eigen Treasurystatuut). 
Uitzettingen in dit kader hebben niet plaatsgevonden omdat er nog geen over te nemen leningen zijn 
vrijgekomen. 
Tenslotte woog BNG Vermogensbeheer in haar advisering de mogelijkheid om gelden op deposito te 
plaatsen bij de Schatkist ook mee, ook dat bood geen soelaas voor een beter rendement. 
Door het jaar heen zijn er diverse contactmomenten geweest met de vermogensbeheerder, in 12 van die 
gevallen heeft dat geleidt tot het daadwerkelijk uitbrengen van een offerte waarbij tenslotte in 3 
gevallen (zie specificatie hieronder) Flevoland de positie heeft verworven. 
Het behaalde gemiddelde (gewogen) rendement over deze 3 leningen is 0,69% over een totaal uitgezet 
bedrag van € 16,5 min. 

Hieronder een overzicht van de per balansdatum (31-12-2014) verstrekte leningen in dit kader: 

gemeente hoofdsom* looptijd percentage afloopdatum 

Lochem 4,0 I j r 0,40% 01-07-2015 

Gorinchem 8,0 8 jr. 1,10% 17-07-2022 

Nuth 4,5 18 mnd. 0,23% 15-04-2016 

*) Bedragen x € 1 min 

4.4 Risicobeheer 



De renterisiconorm (20% van de vaste schuld per 1 januari) is bedoeld om het renterisico op langlopende 
schuld te beperken. Aangezien we geen vaste schuld hebben en vooralsnog geen geld voor de lange 
termijn zullen aantrekken, is aan deze norm voldaan. 
Er is uitsluitend gehandeld met de euro als munteenheid zodat het koersrisico niet speelde. 
Vanwege het invoeren van schatkistbankieren zal het kredietrisico voor ons vanaf nu tot een minimum 
beperkt blijven. Ook bij het onderling lenen is dit risico tot een minimum beperkt. 
Er is dit jaar gewerkt met een (meerjarig)liquiditeitenplanning voor de komende 10 jaar. Hierin zijn de 
uitgaven en inkomsten (vertaald naar geldstromen) zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Hiermee is 
het liquiditeitsrisico zo klein mogelijk gehouden. 

In het Treasurystatuut worden vier risico's onderkend. Voor de criteria zie hieronder: 
• Renterisico: de kans dat rentewijzigingen nadelige financiële gevolgen hebben; 
• Koersrisico: de garantie dat de hoofdsom in stand blijft gedurende de looptijd van de uitzetting; 
• Kredietrisico: de kans dat een debiteur de hoofdsom niet terugbetaalt als gevolg van 

betalingsproblemen en/of een faillissement; 
• Liquiditeitrisico: de kans dat er op korte en/of lange termijn te weinig liquide middelen voorhanden 

zijn om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen. 


