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Geachte mevrouw I. Rozema, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de SGP over het 
treasurybeleid van de provincie van 19 december 2011. Het college heeft deze antwoorden 
vastgesteld op 17 januari 2012. 

Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en de antwoorden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretarie, de voorzitter. 

drs T. van der Wal 

Inlichtingen bij 

mr. E.M. Strating 
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0320-265279 
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PROVINCIE FLEVOLAND 

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de SGP over het treasurybeleid van de 
provincie, ingediend op 19 december 2011, en de antwoorden daarop van het college van 
Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 17 januari 2012. 

Inleiding SGP: Het Treasurystatuut van de provincie Flevoland is in 2009 voor het laatst gewijzigd, 
mede als gevolg van de wijzigingen in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 
(RUDDO). Deze wijziging is echter niet doorgevoerd op wetten.overheid.nl ^ alsmede niet 
doorgevoerd in de Regelingenbank van de provincie Flevoland (fievoiand.regelingenbank.eu). 

Vragen 1 tot en met 3: 

1. Wat is de reden dat in voornoemde databanken het Treasurystatuut 2006 te vinden is? 
2. Is het Treasurystatuut 2009 gepubliceerd in een Provinciaal blad? 
3. Is voldaan aan de juridische publicatieplicht om er van te kunnen spreken dat het 

Treasurystatuut 2009 daadwerkelijk in werking is getreden (zie art. 136 Provinciewet)? 

Antwoorden op de vragen 1 tot en met 3: 

1. Het in 2009 gewijzigde treasurystatuut is niet gepubliceerd in het Provinciaal blad en is als 
gevolg daarvan niet opgenomen in de Regelingenbank van de provincie Flevoland en op 
wetten.overheid.nl. Publicatie is niet verplicht, zie voor de onderbouwing het antwoord op 
vraag 3. Vanaf de vaststelling van het gewijzigde treasurystatuut op 3 september 2009 is 
echter wel uitvoering gegeven aan het gewijzigde beleid inzake de provinciale treasury. In 
2006 is op facultatieve basis wel tot publicatie overgegaan. Hoewel juridisch niet 
noodzakelijk, had het met het oog op consistentie in de uitvoering wel de voorkeur gehad 
om het treasurystatuut 2009 ook te publiceren. Het treasurystatuut van de provincie wordt 
thans herzien. In het voorjaar van 2012 zullen wij u een voorstel tot wijziging van het 
treasurystatuut doen toekomen, in het kader van de transparantie zijn wij voornemens die 
in het Provinciaal Blad en voornoemde regelingenbanken te publiceren. 

2. Nee, zie beantwoording van vraag 3. 

3. Artikel 136 van de provinciewet ziet op een publicatieplicht voor besluiten die algemeen 
verbindende voorschriften inhouden. Van een algemeen verbindend voorschrift is hier als 
gevolg van het ontbreken van naar buiten tredende werking geen sprake. Bijgevolg behoeft 
het treasurystatuut officieel niet te worden gepubliceerd in het Provinciaal blad en is het 
besluit bij vaststelling op 3 september 2009 dus in juridische zin in werking getreden. 

Inleiding SGP: We leven in financieel zeer onzekere t i jd, onder andere ten aanzien van het 
vertrouwen en de financiële stabiliteit van banken en landen. 
Ratingbureau Standard Et Poor's heeft Nederland, tot op heden een triple A-rating, op 'negative 
watch' gezet, wat betekent dat er een wiskundige kans is van zeker 50% op een afwaardering 
binnen 90 dagen. ^ In de Programmabegroting 2012 en in het Treasurystatuut artikel 6 worden 
aangegeven dat alleen gelden worden uitgezet bij banken in AAA-landen, een rating die Nederland 
in de (nabije) toekomst mogelijk niet meer heeft. 
Om het belang aan te geven, wat betreft de banken is de zelfs de als betrouwbaar bekend staande 
Rabobank afgewaardeerd naar een lagere rating (van AAA- naar AA-rating. ̂ ). 

^ http://decentrale.reqelqevinq.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Flevoland/73832.html 
^ littp://vww.beurs.nl/nieuws/binnenland/3134800/sp-waarschuwt-viiftien-eurolanden-voor-afwaarderinq 
^ http://www.rtl.ni/corTiponents/financien/rtlzynleuws/2011/48/alsof-ie-predicaat-koninkliik-verliest.xrTil 
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Vragen 4 tot en met 6: 

4. Anticipeert het college van GS op het feit dat veel ratings mogelijk zullen worden 
aangepast? 

5. Zo ja, hoe anticipeert GS op een mogelijke aanpassing van ratings van EMU-landen, 
waaronder een mogelijke afwaardering van de rating van Nederland? 

6. Hoe anticipeert GS op een mogelijke aanpassing van ratings van banken waar provincie 
Flevoland vaak zaken mee doet? 

Antwoord op de vragen 4 tot en met 6: 

4. Het treasurybeleid van de provincie heeft de constante aandacht van het college van GS. 
Hierin is bepaald dat de treasuryfunctie van de provincie dient tot zowel het beschermen 
van de provinciale vermogenspositie en renteresultaten als tot het verzekeren van 
duurzame toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities. Met het oog op 
de recente ontwikkelingen op de (internationale) geld- en kapitaalmarkten wordt het 
treasurybeleid van de provincie op dit moment geëvalueerd. De recente ontwikkelingen op 
de financiële markten en de mogelijkheid dat ratings van landen en financiële instellingen 
worden aangepast, spelen hierbij nadrukkelijk een rol. Het college zal u in het voorjaar van 
2012 een voorstel tot wijziging van het treasurystatuut doen toekomen. Daarnaast vindt op 
dit moment frequente monitoring van de ontwikkelingen op de financiële markten plaats en 
wordt steeds bekeken of uitzettingen van middelen op verantwoorde wijze plaatsvinden. 

5. Bij de herziening van het bestaande treasurybeleid zal rekening worden gehouden met de 
gevolgen die eventuele afwaarderingen hebben voor de provinciale toegang tot de geld- en 
kapitaalmarkt. Daarnaast zal ook bezien worden op welke wijze het vooruitzicht van 
eventuele afwaarderingen door dient te werken in het bestaande treasurybeleid. Op dit 
moment wordt, ondanks de ruimte die het treasurystatuut biedt om gelden bij buitenlandse 
banken onder te brengen, alleen bij Nederlandse systeembanken geld uitgezet. 

6. Bij de uitoefening van de treasuryfunctie wordt door de provincie gehandeld binnen de 
kaders van het treasurystatuut en de wet- en regelgeving zoals die is neergelegd in de FIDO 
(De Wet Financiering Decentrale Overheden) en het RUDDO (Regeling Uitzettingen en 
Derivanten Decentrale Overheden). Wanneer de aanpassing van ratings van banken noopt 
tot een wijziging van het provinciale treasurybeleid dan zal het college u daartoe een 
voorstel doen toekomen. 

De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkten alsmede de ontwikkelingen met 
betrekking tot de risico's die gepaard gaan met uitzetting van financiële middelen worden 
door het college nauwlettend in de gaten gehouden. De nieuwsontwikkeling wordt gevolgd 
en er vindt frequente monitoring van de ratings van financiële instellingen plaats (via de 
websites van ratingbureaus). Een eventuele afwaardering van banken waar de provincie op 
dit moment reeds financiële middelen uit heeft staan zal met het oog op het beheersen van 
de risico's leiden tot een heroverweging van de bij de betreffende partij aangehouden 
financiële vermogenswaarden. 

Inleiding SGP: De minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties hebben in antwoord op kamervragen opgeroepen tot schatkistbankieren om de 
kredietrisico's van decentrale overheden te reduceren. 

In april 2010 is een rapport verschenen van de Rebel Groep inzake schatkistbankieren door 
decentrale overheden. De conclusie van het rapport is dat integraal schatkistbankieren de risico's 
voor decentrale overheden vermindert en voor de collectieve sector als geheel financieel voordelig 

" Zie o.a. http://www.nu.nl/politiek/2680292/donner-moediqt-schatkistbankieren.html en  
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/11/28/beantwoordinq- 
kamervraqen-schatkistbankieren-door-decentrale-overheden/beantwoordinq-kamervraqen-schatkistbankieren- 
door-decentrale-overheden.pdf 
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kan zijn. ^ 

Andere decentrale overheden zijn reeds overgegaan op integraal of partieel bankieren bij de Staat. 
Een tweetal voorbeelden hiervan zijn: 
1 de Provinciale Staten van de provincie Noord Holland hebben op 26 oktober 2009 besloten tot 
volledig schatkistbankieren, waarna hiertoe een overeenkomst is gesloten met het Ministerie van 
Financiën 

2 de provincie Groningen is overgegaan naar partieel schatkistbankieren^. 

Vragen 7 tot en met 11: 
7. Hoe beoordeelt GS de oproep van de minister van Financiën en de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan decentrale overheden om schatkistbankieren 
in te voeren? 

8. Wat zijn de voor- en nadelen van integraal of partieel schatkistbankieren voor Flevoland? 
9. Is het college van GS bereid om voor beantwoording van vraag 8 informatieve gesprekken te 

voeren met het Ministerie van Financiën om een afgewogen oordeel te kunnen geven? 
10. Overweegt GS om aan deze oproep tot schatkistbankieren gehoor te geven? 
11. Zo nee, waarom bent u hiertoe niet bereid? 

De antwoorden 7 tot en met 11: 

7. Het college heeft kennis genomen van de oproep van de minister. Bij de heroverweging van 
het provinciale treasurybeleid, welke thans plaatsvindt, wordt de mogelijkheid om over te 
gaan tot integraal dan wel partieel geïntegreerd middelenbeheer (= schatkistbankieren) 
nadrukkelijk betrokken. Het standpunt van het IPO in deze is dat alleen sprake kan zijn van 
geïntegreerd middelenbeheer dat op vrijwillige basis plaatsvindt. 

8. Voordelen van integraal middelenbeheer voor de provincie Flevoland zijn: 
a. De provincie voert een vrijwel risicoloos treasurybeleid. 
Nadelen voor de provincie Flevoland zijn: 
b. Het rendement dat gehaald kan worden door provinciale middelen uit te zetten bij 
de staat is in de komende jaren naar verwachting lager dan het rendement dat gehaald kan 
worden wanneer middelen worden uitgezet bij marktpartijen als de Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) of Nederlandse systeembanken. Wij wijzen u er in dit kader op dat uit 
het overzicht van 30/12/2011 - van het Agentschap van de Generale Thesauri van het 
ministerie van Financiën - blijkt, dat uitzettingen tot 12 maanden op dit moment een 
negatief rendement opleveren. 

9. In het kader van de herziening van het provinciale treasurybeleid zullen met betrekking tot 
de wenselijkheid van schatkistbankieren ook informatieve gesprekken worden gevoerd met 
het Agentschap van de Generale Thesauri van het Ministerie van Financiën. De eerste 
ambtelijke contacten met het ministerie zijn gepland op 10 januari 2012. 

10. De mogelijkheid om over te gaan tot geheel- of partieel onderbrengen van de financiële 
middelen bij de rijksoverheid wordt in het kader van de herziening van het provinciale 
treasurybeleid thans in de overwegingen meegenomen. 

11. Zie beantwoording van vraag 10. 

^ Zie het rapport 
http://www.rebelqroup.com/athena/site/file database/Rapport Effecten Schatkistbankieren Decentrale Overbed  
en (070410).pdf 

Zie http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Provincie-ondertekent-overeenkomst- 
schatkistbankieren.htm 
' Bron: Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Provinciale Staten van  
Zeeland, paragraaf 5 Onderzoek treasuryfunctie: Algemeen beeld van alle provincies. Internet:  
www.zeeland.nl/diqitaalarchief/ZEE1000448 


