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TREASURYSTATUUT 
 

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor 

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 
 

INLEIDING 

De organisatie onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële 

middelen. Als gevolg daarvan wenst zij haar activiteiten op het gebied van treasury op een zo 

transparant en beheersbaar mogelijke wijze in te richten. Hierbij wordt de vigerende wet- en regelgeving 

als uitgangspunt genomen. Dit statuut is gericht op de publieke middelen, de private middelen vallen 

hierbij buiten beschouwing. Ondanks dat private middelen niet onder de regeling vallen, mogen met 

private middelen niet zodanige risico’s worden aangegaan dat deze een negatief effect zouden kunnen 

hebben op de publieke middelen. 

 

In dit treasurystatuut is de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van het aanwijzen van 

verantwoordelijken en het benoemen van de handelingsvrijheid die zij hebben. 

 

ARTIKEL 1. BEGRIPPENKADER 

In dit statuut wordt verstaan onder: 

- Kasgeldlimiet: Het bedrag aan contant geld dat maximaal in één keer opgenomen kan 

worden ten behoeve van de kas;  

- Lidstaat: Staat die lid is van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij 

de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; 

- Liquiditeitsbeheer: Het aantrekken en uitzetten van middelen voor een bepaalde periode; 

- Liquiditeitsplanning: Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en 

uitgaven ingedeeld naar aard en tijdseenheid; 

- Saldobeheer: Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen; 

- Valutarisicobeheer: Het beheer van het risico dat de winstgevendheid van de organisatie 

beïnvloedt door wisselkoersschommelingen. 

 

ARTIKEL 2 VALUTARISICOBEHEER 

Valutarisico’s worden in de organisatie uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan 

of te garanderen in euro’s. Ook wordt er niet gespeculeerd met andere valuta’s. 

 

ARTIKEL 3 INTERN LIQUIDITEITSBEHEER 

Het bestuur beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasury activiteiten te baseren op een 

korte termijn liquiditeitsplanning met een looptijd van één jaar (voortschrijdend 

twaalfmaandgemiddelde).  

 

Het interne liquiditeitsrisico bestaat uit het risico dat teveel middelen zijn vastgezet waardoor de 

organisatie niet kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen. Dit risico wordt ondervangen door 

hetgeen beschreven is bij artikel 5. 

 

ARTIKEL 4 FINANCIERING 

Het bestuur maakt geen gebruik van externe financieringsmiddelen, tenzij de noodzaak dit vordert. Een 

uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik van een krediet op de rekening courant. Bij het aantrekken 

van externe financieringsmiddelen, waaronder ook financial lease, worden de onderstaande bepalingen 

uit de regeling in acht genomen.  
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1. Bij het aangaan van leningen gaat de instelling geen extra risico’s aan die het voortbestaan van 

de instelling of het geven van onderwijs kunnen bedreigen. 

2. Er wordt alleen financiering aangetrokken bij een financiële onderneming met minstens een 

single A-rating, afgegeven door tenminste twee van de drie ratingsbureau’s Moody’s, Standard 

and Poor’s en Fitch.  

3. De financiële onderneming dient gevestigd te zijn in een lidstaat. 

4. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een lening met variabele rente, kan er belegd worden in 

derivaten. Het beleggen in derivaten is echter alleen toegestaan voor het beperken van 

opwaartse renterisico’s bij de leningen. 

 

ARTIKEL 5 KASBEHEER 

A. Geldstromenbeheer 

Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt: 

1. Het gebruik van contant geld op bestuurs- en schoolniveau zo beperkt mogelijk gehouden. 

2. Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op bestuurs- en schoolniveau en op de 

liquiditeitsplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie 

voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen. 

 

B. Saldo- en Liquiditeitsbeheer 

Voor het saldobeheer en het liquiditeitsbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen: 

1. Er worden zo weinig mogelijk rekeningen aangehouden. 

2. Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn 

rekening-courant, spaarrekeningen en deposito’s.  

3. Periodiek wordt bezien of gelden op de lopende rekening kunnen worden overgeboekt naar een 

spaarrekening of omgekeerd. 

4. De liquiditeiten (publieke middelen), ongeacht of het betaalrekeningen of spaarvormen of 

derivaten betreft, worden alleen ondergebracht bij partijen die minstens een single A-rating 

hebben, afgegeven door tenminste twee van de drie ratingsbureau’s Moody’s, Standard and 

Poor’s en Fitch.  

5. De financiële onderneming dient gevestigd te zijn in een lidstaat.  

6. Bestaande producten (van voor 1 juli 2016) mogen nog voldoen aan de eisen zoals gesteld in 

de regeling Beleggen en Belenen uit 2010.  

7. Wanneer er nieuwe producten worden afgesloten, worden deze ter kennisgeving voorgelegd 

aan het toezichthoudende orgaan. 

8. Er wordt niet belegd in achtergestelde spaarrekeningen, achtergestelde deposito’s, aandelen of 

vergelijkbare producten. De hoofdsom van de belegging wordt door de financiële onderneming 

te allen tijde gegarandeerd. 

9. De instelling geeft geen leningen uit aan derden, noch aan personeel, noch aan andere 

instellingen of organisaties. 

 

ARTIKEL 6 ONDERSCHEID PUBLIEKE EN NIET PUBLIEKE MIDDELEN 

In de administratie wordt middels algemene en bestemmingsreserve onderscheid gemaakt tussen 

publieke en private middelen. Hiervoor worden ook verschillende kostenplaatsen gehanteerd, waarvan 

het resultaat in de jaarrekening apart gepubliceerd worden.  

 

ARTIKEL 7 VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Het treasurystatuut wordt vastgesteld door het bestuur. Het statuut wordt uiterlijk na vijf jaar 

geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Het bestuur kan het statuut ook tussentijds wijzigen. Het bestuur 

is daarnaast verantwoordelijk voor het vaststellen van de treasuryparagraaf in het jaarverslag.  
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De directie is verantwoordelijke voor de uitvoering van het treasurystatuut, daarbij kan gedacht worden 

aan het sluiten van transacties (binnen de kaders), het rapporteren hierover richting het bestuur en het 

afleggen van verantwoording. Daarnaast is de directie ook verantwoordelijk voor het controleren van 

de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening.  

 

De taak van de toezichthouder is om toe te zien op rechtmatige en doelmatige besteding van de 

middelen. In het kader van treasurybeleid kan dit vorm gegeven worden door een actieve 

informatieplicht vanuit het bestuur richting de toezichthouder. Dit wordt concreet gemaakt het 

toezichthoudende orgaan te informeren bij wijzigingen in financieringsbronnen.  

 

ARTIKEL 8 BEVOEGDHEDEN 

In onderstaande tabel staan bevoegdheden voor treasuryactiviteiten weergegeven en ook de daarbij 

benodigde fiattering. 

Bevoegd functionaris 

(1ste handtekening) 

Autorisatie door 

(2e handtekening) 

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 

1. Het uitzetten van middelen via deposito en 

spaarrekening. 

Administratief 

medewerker 

Uitvoerend Bestuurder 

2. Betalingsopdrachten voorbereiden en 

versturen. 

Administratief 

medewerker 

Uitvoerend Bestuurder 

Bankrelatiebeheer 

3. Bankrekeningen openen / sluiten / wijzigen. 

Uitvoerend Bestuurder andere Uitvoerend 

Bestuurder of 

Penningmeester 

4. Bankcondities en tarieven afspreken. 

 

Uitvoerend Bestuurder andere Uitvoerend 

Bestuurder of 

Penningmeester 

Financiering en uitzetting 

5. Het beleggen van middelen in toegestane 

producten 

Uitvoerend Bestuurder andere Uitvoerend 

Bestuurder of 

Penningmeester 

 

ARTIKEL 9 INFORMATIEVOORZIENING 

Over de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te 

worden versterkt door de betreffende functionarissen: 

 

Informatie Frequentie Informatie-

verstrekker 

Informatie-

ontvanger 

1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven 

en ontvangsten voor de  

liquiditeitsplanning. 

Incidenteel Directeur Bestuur 

2. Liquiditeitsplanning bestaande uit een 

kasstroomprognose over 5 jaar. 

Jaarlijks Directeur Bestuur 

3. Evaluatie treasuryactiviteiten in 

treasuryparagraaf van het  jaarverslag. 

Jaarlijks Directeur Bestuur 

4. Verantwoording n.a.v. 

treasuryparagraaf via het jaarverslag. 

Jaarlijks Directeur Bestuur 
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De gestelde eisen voor de verantwoording in het jaarverslag zijn als volgt: 

a. vergelijking met de gegevens van het voorgaande jaar;  

b. van elke belegging wordt gemeld op welk moment de belegging vrij valt;  

c. er wordt verantwoording afgelegd over het gebruik van derivaten, conform de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs;  

d. er wordt een rapportage opgenomen over het treasurystatuut, waarin tenminste verslag gedaan 

over:  

1°. het beleid en de uitvoering ten aanzien van beleggen, lenen en derivaten;  

2°. de soorten en omvang van de beleggingen, leningen en derivaten;  

3°. de looptijden van de beleggingen, leningen en derivaten. 

 

INWERKINGTREDING  

Dit treasurystatuut treedt in werking vanaf 01-10-2016. 


