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1 Treasurystatuut 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
Gelet op de Financiële verordening gemeente Dalfsen en de Wet financiering decentrale 
overheden; 
 

besluit: 
 
vast te stellen het navolgende treasurystatuut, waarin de kaders worden weergegeven, waarbinnen de 
treasuryactiviteiten dienen te worden uitgevoerd: 
 
 
2 Doelstellingen treasuryfunctie 
 

• Het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de 
programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting te kunnen uitvoeren; 

• Het beschermen van de gemeente tegen financiële risico’s, zoals: renterisico, kredietrisico, 
koersrisico en intern liquiditeitsrisico; 

• Het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en 
de financiële posities; 

• Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten, binnen de gegeven kaders, 
zoals vastgesteld in dit statuut. 

 
 
3 Uitzettingen en garanties 
 
Bij uitzettingen dient er een onderscheid gemaakt te worden in uitzettingen uit hoofde van de publieke 
taak en uitzettingen uit hoofde van treasury. 
 
3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 
Voor uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak gelden de volgende specifieke 
uitgangspunten en richtlijnen: 

• De gemeente mag leningen of garanties uitsluitend verstrekken uit hoofde van haar publieke taak; 

• Er worden zoveel mogelijk zekerheden gesteld; 

• Uitgangspunt is dat er geen leningen worden verstrekt; in de gevallen waarin dit wel gebeurt mag 
dat slechts nadat de gemeenteraad hierover is gehoord. 

 
3.2 Uitzettingen uit hoofde van treasury 
Voor uitzettingen uit hoofde van treasury gelden de volgende specifieke uitgangspunten en 
richtlijnen: 

• De uitzettingen dienen een prudent karakter te hebben en niet zijn gericht op het genereren van 
inkomen door het lopen van overmatig risico; 

• Uitzettingen vinden uitsluitend plaats in euro’s; 

• De gemeente beperkt de koersrisico’s op uitzettingen, door daarbij uitsluitend de volgende 
producten te hanteren: 

o vastrentende waarden; 
o producten waarbij aan het eind van de looptijd de hoofdsom gegarandeerd is; 

• Uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie; 

• De gemeente beperkt de kredietrisico’s op uitzettingen, door haar gelden uit te zetten bij financiële 
instellingen: 

o met tenminste een AA-rating, die is toegekend door minimaal twee van de drie 
gerenommeerde ratingbureaus 

1
 ; 

o waarvan het land van vestiging tot de Europese Economische Ruimte 
2
 behoort en het 

betreffende land tenminste een AA-rating heeft, die is toegekend door minimaal twee van 
de drie gerenommeerde ratingbureaus; 

                                                 
1
 Standard & Poors, Moody’s en Fitch 
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• Daarnaast mag de gemeente gelden uitzetten bij Nederlandse overheden en andere 
publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0%; 

• Tijdelijke overtollige gelden van aangetrokken leningen voor projectfinanciering mogen uitsluitend 
worden uitgezet bij de financiële instelling waar de leningen zijn aangegaan; 

• Bij het uitzetten van gelden dient met de betreffende financiële instelling te worden 
overeengekomen, dat verlaging van de rating van die instelling leidt tot het recht van de gemeente 
om de aldaar uitgezette gelden onmiddellijk tegen marktconforme condities terug te nemen; 

• De gemeente vraagt informatie over uitzettingen (rentetarieven, voorwaarden, etc.) op bij minimaal 
twee instellingen, waaronder de huisbankier, alvorens een langlopende belegging wordt gedaan. 
Dit is ook van toepassing op kortlopende beleggingen met een looptijd langer dan een maand. 
Deze informatie wordt door de gemeente schriftelijk vastgelegd. 

 
 
4 Financiering 
 
4.1 Algemene uitgangspunten 

• Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken voor de uitoefening van de publieke taak; 

• Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken in euro’s; 

• Financieringsmiddelen mogen niet worden aangetrokken met het enkele doel de middelen tegen 
een hoger rendement uit te zetten; 

• Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de 
beschikbare interne liquiditeiten te gebruiken; 

• Financieringsmiddelen worden afgestemd op de bestaande financiële positie; 

• De rentetypische looptijd en het renteniveau van de financieringsmiddelen worden zo veel mogelijk 
afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie; 

• De rentevisie van de gemeente is gebaseerd op de visie van de huisbankier; 

• Het gebruik van derivaten is niet toegestaan; 

• De gemeente vraagt informatie over financieringsmiddelen (rentetarieven, voorwaarden, etc.) op bij 
minimaal twee instellingen, waaronder de huisbankier, alvorens langlopende financieringsmiddelen 
worden aangetrokken. Dit is ook van toepassing op kortlopende financieringsmiddelen welke 
langer zijn dan een maand. Deze informatie wordt door de gemeente schriftelijk vastgelegd. 

 
4.2 Kortlopende financiering (rentetypische looptijd < 1 jaar) 

• Toegestane vormen bij het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen zijn 
daggeldleningen, kasgeldleningen en kredietfaciliteiten in rekening-courant; 

• De gemeente houdt bij het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen rekening met de 
wettelijke kasgeldlimiet; 

• Een overschrijding van meer dan twee kwartalen wordt gemeld bij de toezichthouder. 
 
4.3 Langlopende financiering (rentetypische looptijd ≥ 1 jaar) 

• Als financieringsinstrument zijn uitsluitend onderhandse leningen toegestaan; 

• Bij het aantrekken van langlopende financieringsmiddelen wordt gezorgd dat de renterisiconorm 
niet wordt overschreden. 

 
 
5. Kasbeheer 
Voor het kasbeheer gelden de volgende specifieke uitgangspunten en richtlijnen: 

• Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau waar mogelijk op 
elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te 
garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen; 

• Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd; 

• Tijdelijke financieringstekorten en overschotten kunnen conform de richtlijnen onder 3.2 en 4.2 
worden ingevuld;  

• De gemeente streeft naar concentratie van liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij haar 
huisbank. De huisbank wordt hierbij gezien als een strategische partner. De bancaire condities bij 
de bankrelaties worden op marktconformiteit beoordeeld. 

                                                                                                                                                                
2
 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland en 

Liechtenstein 
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• Contante geldstromen worden zoveel mogelijk beperkt. 
 

 

6 Organisatie van de treasuryfunctie 
 
Op grond van de Financiële verordening van de gemeente Dalfsen berust het beleid op het gebied van 
treasury bij de gemeenteraad. Het vaststellen van het treasurystatuut en de paragraaf financiering in 
begroting en jaarrekening vallen daaronder. Ook het houden van toezicht op de uitvoering van het beleid is 
een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Het college is bevoegd tot het uitvoeren van het treasurybeleid. Tevens is het college conform artikel 160 
lid e van de Gemeentewet bevoegd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder 
dus ook besluiten in het kader van treasury. Gelet op de dagelijkse gang van zaken en de noodzaak om 
adequaat en snel te kunnen reageren op de ontwikkelingen, wordt enkele bevoegdheden gemandateerd 
aan medewerkers in de ambtelijke organisatie. 
De treasuryfunctie is ondergebracht bij de afdeling Financiën en Belastingen. Binnen die afdeling zijn de 
bevoegdheden verdeeld over: 

• het hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen 

• de senior medewerker financieel beleid en beheer 

• de medewerker geldverkeer.  
 
 
6.1 Algemene uitgangspunten 

• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn schriftelijk vastgelegd; 

• Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste 
voorwaarden: 

o de uitvoering en de autorisatie geschieden door afzonderlijke functionarissen; 
o de uitvoering en controle / administratie geschiedt door afzonderlijke functionarissen. 

 
6.2 Verantwoordelijkheden 
De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande 
tabel weergegeven. 

 

Orgaan / functie  Verantwoordelijkheden  

De gemeenteraad  • Vaststellen van de financiële verordening op basis van 
artikel 212 Gemeentewet; 

• Vaststellen van het treasurystatuut; 

• Vaststellen van de paragraaf financiering in de 
programmabegroting en de programmarekening; 

 

College  • Uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van het 
treasurystatuut (bestuurlijke verantwoordelijkheid); 

• Rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van 
het treasurybeleid in de vorm van een rapportage als 
onderdeel van de P&C-cyclus; 

 

Hoofd Financiën en 
Belastingen 

• Uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van het 
treasurystatuut (ambtelijke verantwoordelijkheid); 

• Verantwoording over de uitvoering van het treasurybeleid 
aan het College in de vorm van een rapportage als 
onderdeel van de producten van de P&C-cyclus; 

 

Senior medewerker 
financieel beleid en beheer 

• Uitvoeren van de treasurytaken binnen de kaders van het 
treasurystatuut; 

• Aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van saldo- 
en liquiditeitsbeheer; 

• Schriftelijk vastleggen van treasurytransacties en deze 
doorgeven aan de medewerker geldverkeer; 
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Orgaan / functie  Verantwoordelijkheden  

• Verantwoording afleggen aan het hoofd Financiën en 
Belastingen over de uitvoering van aan hem / haar 
gemandateerde activiteiten; 

 

Medewerker geldverkeer • Overboeken van saldi tussen bankrekeningen; 

• Bewaren van contante geldmiddelen; 

• Afhandelen van het contante en girale bankverkeer; 

• Tijdig, volledig en juist registreren van mutaties in de 
liquiditeiten;  

• Aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens omtrent 
de liquiditeiten aan de senior medewerker financieel beleid 
en beheer; 

• Verantwoording afleggen aan het hoofd Financiën en 
Belastingen over de uitvoering van aan hem / haar 
gemandateerde activiteiten; 

 

Directieleden • Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare 
informatie over toekomstige geldstromen aan de 
medewerker belast met treasury, alsmede het verklaren van 
verschillen op dit punt; 

• Door budgethouders laten fiatteren van betalingen en 
ontvangsten ten laste, c.q. ten gunste van hun budgetten; 

 

Accountant  • In het kader van haar reguliere controletaak adviseren over 
en controleren van de feitelijke naleving van het 
treasurystatuut vanuit en oogpunt van rechtmatigheid en 
doelmatigheid.  

 

 
 
 
7. Ingangsdatum 
Dit treasurystatuut treedt in werking met ingang van 1 juni 2010. Het statuut uit 2002 wordt per deze 
datum ingetrokken. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 31 mei 2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,     de griffier, 
W.P.M. Urlings    H.C. Lankman 
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Bijlage 1 : Begrippenkader 
 
In dit statuut wordt verstaan onder: 

• Financiering Het aantrekken van benodigde financiële middelen. Kortlopende 
financieringsmiddelen hebben betrekking op een periode tot één jaar 
en langlopende financieringsmiddelen hebben betrekking op een 
periode van één jaar of langer. Financieringsmiddelen kunnen 
bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen; 
 

• Geldstromenbeheer Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te verplaatsen zowel 
binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden 
(betalingsverkeer); 
 

• Intern liquiditeitsrisico De risico’s van mogelijke wijzigingen in de meerjaren 
investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken 
van de verwachtingen; 
 

• Kasgeldlimiet Een bedrag op basis van de Wet Fido ter grootte van een percentage 
van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van 
het jaar. De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de mate waarin de 
financieringsbehoefte wordt gedekt met kort geld en is bedoeld om de 
risico’s van rentefluctuaties te beperken; 
 

• Koersrisico Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde 
verminderen door negatieve koersontwikkelingen; 
 

• Kredietrisico De risico’s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van 
het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de 
tegenpartij; 
 

• Paragraaf financiering Het onderdeel van de begroting c.q. jaarrekening waarin het beleid 
voor het komende jaar wordt vastgelegd, respectievelijk waarin 
verantwoording wordt afgelegd voor de realisatie van het 
voorgenomen beleid; 
 

• Rating Soort rapportcijfer voor de kredietwaardigheid van financiële 
instellingen; de hoogste waarderingen zijn: 

• AAA-rating: extreem kredietwaardig;  

• AA-rating: zeer kredietwaardig; 
 

• Renterisico Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) 
resultaten van de gemeente door rentewijzigingen; 
 

• Renterisiconorm Een bedrag op basis van de Wet Fido ter grootte van een percentage 
van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van 
het jaar. De renterisiconorm stelt grenzen aan de jaarlijks verplichte 
aflossingen en renteherzieningen, en is bedoeld om het risico van 
renteaanpassing en herfinanciering bij langlopende leningen te 
beperken; 
 

• Rentetypische looptijd Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op 
basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door 
de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare, constante 
rentevergoeding; 
 

• Rentevisie Toekomstverwachting over de rente-ontwikkeling; 
 

• Solvabiliteitsrisico van 0% Status die door een bancaire toezichthouder in een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte (lidstaten van de Europese Unie 
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uitgebreid met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) aan het 
schuldpapier van een instelling kan worden toegekend; 
 

• Treasurybeleid Vastlegging van de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en 
limieten, de organisatorische en administratieve kaders, de 
informatievoorziening en de administratieve organisatie ter uitvoering 
van de treasuryfunctie; 
 

• Treasuryfunctie De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het 
besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht 
houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, 
de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De 
treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, 
gemeentefinanciering, kasbeheer en debiteuren- en 
crediteurenbeheer; 
 

• Uitzetting Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf 
overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen 
hebben betrekking op een periode tot één jaar en langlopende 
uitzettingen hebben betrekking op een periode van één jaar of langer; 
 

• Wet Fido Wet financiering decentrale overheden; deze wet bevat voorschriften 
voor openbare lichamen op het gebied van treasury. Nadere regels 
zijn o.a. gesteld in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale 
overheden (Ruddo). 
 

 
 
 


