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Uit: Groot tafereel der Dwaasheid ("Gedrukt tot waarschuwinge voor de nakomelingen, in ’t noodlottige jaar, 

voor veel zotte en wyze, 1720."), een uitgave uit 1720 met spotprenten en puntdichten over de  

windhandel in aandelen aan het begin van de 18e eeuw. 
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VOORWOORD 
De rekenkamercommissie heeft als doel om onderzoeken uit te voeren naar de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Op die manier wenst 

zij de gemeenteraad van Katwijk te helpen bij haar controlerende werkzaamheden.  

 
In februari 2009 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek opgestart naar de 

uitvoering van het Treasurybeleid in de gemeente Katwijk.  

 
In het Katwijkse Treasurystatuut wordt de volgende definitie gegeven van de 

treasuryfuctie:  “Alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, 

het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, 

de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. “ 

Met het lezen van deze definitie wordt al snel duidelijk dat Treasury geen onderwerp 

is dat bij veel mensen tot de verbeelding zal spreken. Ook bij rekenkamers is 

Treasury niet vaak onderwerp van onderzoek. Toch heeft de rekenkamercommissie 

van de gemeente Katwijk aanleiding gezien om juist het Treasurybeleid nader te 

bezien.  

 
Die directe aanleiding om een onderzoek op te starten lag overigens niet in Katwijk 

zelf. Op 8 oktober 2008 werd door de IJslandse internetbank Icesave bekend 

gemaakt dat deze niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Vervolgens bleek al 

vrij snel dat er ook lokale overheden waren die middelen hadden uitgezet bij deze 

bank en die mogelijk niet meer teruggestort zouden krijgen. Daardoor werd Treasury 

ineens en voor eventjes weer een actueel onderwerp. De noodzaak om de financiën 

goed te beheren en te beheersen is echter van alle tijden. Op de vorige pagina staat 

een gravure uit 1720 over de windhandel in aandelen aan het begin van de 18e eeuw 

die in eerste instantie tot een hausse aan uitgegeven aandelen leidde en vervolgens 

tot een instorting van diezelfde markt. Een handel, gebaseerd op dezelfde ‘lucht’, op 

basis waarvan ook tegenwoordig sommige financiële producten worden ontwikkeld. 

De treasuryfunctie is onder meer bedoeld om die twijfelachtige financiële producten 

buiten de deur te houden van de gemeentelijke praktijk. Tenslotte is bij het werk van 

overheden veel gemeenschapsgeld gemoeid.  

 
Gelukkig heeft de rekenkamercommissie kunnen constateren dat de gemeente 

Katwijk geen middelen had uitstaan, al moet daarbij gezegd dat het Katwijkse beleid 

dit wel mogelijk zou hebben gemaakt. Wij menen dat de resultaten van het 



rekenkameronderzoek een helder inzicht heeft opgeleverd in die zaken die goed en 

minder goed gaan in de gemeente. De insteek van de rekenkamercommissie is 

daarbij telkens dezelfde: het komen tot leerpunten die tot een verbeterde uitvoering 

van het gemeentelijk beleid moeten leiden. Op die manier moet dit 

onderzoeksrapport ook gelezen worden. Niet als een veroordeling van de aspecten 

die niet vlekkeloos verlopen maar als een handreiking om de gemeenteraad te 

helpen bij controlerende en kaderstellende taak.  

 
Wij hebben geconstateerd dat de afdeling Financiën, Personeel en Organisatie, waar 

de treasuryfunctie is ondergebracht, zich bij het onderzoek positief en constructief 

heeft opgesteld. Voor het kunnen uitvoeren van een rekenkameronderzoek is een 

goede verhouding met de organisatie heel belangrijk. Een betere uitoefening van de 

treasuryfunctie is in ieders belang, reden waarom wij ingenomen zijn met het 

gevonden draagvlak voor het onderzoek.  

 
Wij danken het college voor hun bestuurlijke reactie op de conclusies en 

aanbevelingen. Wij hebben met genoegen geconstateerd dat het college het grootste 

deel van de aanbevelingen heeft overgenomen. De reactie van het college is als 

bijlage 1 aan het onderzoeksrapport toegevoegd. Wel zijn wij zijn enigszins bezorgd 

en verwonderd over de mededeling van het college om de aanbeveling om regels op 

te stellen voor het aangaan van leningen en het uitzetten van middelen niet over te 

nemen. Evenals bij iedere andere vorm van "aanbesteding" pleit de 

rekenkamercommissie in het voorliggend rapport voor het opstellen van 

transparante regels, die afhankelijk van het financiële belang dat daarmee is 

gemoeid, zwaar of minder zwaar kunnen zijn. In die zin is er voor de 

rekenkamercommissie geen verschil tussen de aanbesteding van timmerwerk van  

€ 25.000 en de "aanbesteding" van lenen of uitlenen van geld met een rentebedrag 

van € 25.000. Juist het internet maakt het mogelijk om binnen seconden financiële 

transacties te verrichten, die transparant en verifieerbaar zijn. 

  
Met deze opmerkingen bieden wij u ons onderzoeksrapport aan in de hoop en 

overtuiging dat daarmee voor bestuur en organisatie een bijdrage is geleverd aan de 

door de rekenkamercommissie nagestreefde doelstelling "Elk oordeel heeft zijn 

voordeel". 

 
Jan van Wijk 

Voorzitter Rekenkamercommissie 
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1 INLEIDING  
Ter ondersteuning van de gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie van de 

gemeente Katwijk besloten een onderzoek uit te voeren naar de uitvoering van het 

Treasurybeleid van de gemeente Katwijk.  

 

Het Katwijkse Treasurystatuut geeft als definitie van de 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 geldstromen, de financiële posities en de hieraan 

verbonden risico’s. De treasuryfunctie is onderverdeeld in vier functies, te weten 

risicobeheer, gemeentefinanciering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer.  

 

De gemeente is bij het uitoefenen van die treasuryfunctie gebonden aan wet- en 

regelgeving, zowel extern als intern. Het is daarom van belang dat de uitvoering van 

het Treasurybeleid rechtmatig plaatsvindt. Omdat de wijze waarop de gemeente de 

treasuryfunctie uitoefent ook financiële consequenties kan hebben dient dit ook 

doelmatig te gebeuren.  

 

Leeswijzer: 

In hoofdstuk 2 zijn de aanleiding en doelstelling van het onderzoek beschreven. In 

hoofdstuk 3 zijn de uitkomsten van het onderzoek uitgewerkt. Deze bestaan uit de 

geconstateerde feiten, aangevuld met informatie uit de interviews. Elk hoofdstuk 

eindigt met een tussenconclusie. In hoofdstuk 4 ten slotte wordt de algehele 

conclusie van het onderzoek weergegeven en worden een aantal aanbevelingen 

aangedragen om de uitvoering van het Treasurybeleid van de gemeente Katwijk 

verder te verbeteren. 
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2 OPZET VAN HET ONDERZOEK  

 

2.1  AANLEIDING 
De rekenkamercommissie van de gemeente Katwijk heeft een onderzoek uitgevoerd 

in de vorm van een quick-scan naar het treasurybeleid van de gemeente Katwijk en 

de daarop gebaseerde uitvoering van de treasuryfunctie. De aanleiding voor dit 

onderzoek is gelegen in de kredietcrisis en in het bijzonder de berichtgeving over het 

aanhouden van spaartegoeden door overheden bij  - naar later bleek -  

kredietonwaardige, inmiddels failliete banken. Op 8 oktober 2008 wordt door de 

internetbank Icesave, dat deel uitmaakt van de op één na grootste bank in IJsland, 

Landsbanki, in Nederland bekend gemaakt dat de bank zijn verplichtingen niet 

langer na kan komen. Diezelfde maand nog blijkt dat er overheden zijn die middelen 

hebben uitgezet bij deze bank en die mogelijk niet meer teruggestort krijgen.  

 

De gemeente Katwijk is geen slachtoffer geworden. De gemeente heeft geen geld 

uitstaan bij Icesave of bij één van de andere financiële instellingen die failliet zijn 

gegaan zoals Kauphting Bank en Lehman Brothers. Aanleiding voor het onderzoek is 

de vraag af of dit wel het geval had kunnen zijn en of dit zich in de toekomst wel zou 

kunnen voordoen op basis van het huidige Treasurystatuut en de wijze waarop de 

treasuryfunctie wordt uitgevoerd. 

 

2.2  VRAAGSTELLING 
De doelstelling van dit rekenkameronderzoek is om een antwoord te krijgen op de 

vraag of het huidige geformuleerde beleid, de uitvoering daarvan en het toezicht 

daarop in de praktijk goed zijn uitgevoerd. 
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Om antwoord te kunnen geven op deze centrale vraagstelling is het van belang stil te 

staan bij de volgende deelvragen: 

 

• Voldoet het geformuleerde beleid aan de geldende wettelijke eisen? 

• Bevat het treasurybeleid risicovolle elementen uit oogpunt van risico-

beheersing rond de uitoefening van de treasuryfunctie, zo ja welke? 

• Is het gevoerde beleid in overeenstemming  met het statuut? 

• Heeft de gemeentelijke organisatie het beleid juist nageleefd en toegepast? 

 

2.3   NORMENKADER 
Om een oordeel te kunnen vellen over de wijze waarop in Katwijk de treasuryfunctie 

is georganiseerd en wordt uitgevoerd is voorafgaand aan het onderzoek het volgende 

normenkader opgesteld, waaraan de onderzoeksbevindingen zijn getoetst. De 

normen zijn onderverdeeld in 5 categorieën:  

 

De treasuryfunctie is vastgelegd in beleid  

1.   In de gemeente dient een beheerverordening te gelden waarin de 

uitgangspunten voor het financiële beleid, voor het financiële beheer en voor 

de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgelegd (Gemeentewet, art. 

212); 

2.   In de gemeente dient een Treasurystatuut te gelden, met een beschrijving van 

het treasurybeleid en de financiële organisatie en de samenhangende 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden (Gemeentewet artikel 212, 2e lid 

onder c en Financiële Verordening).  

 

Het beleid bevat doelstellingen die richting geven aan de uitvoering.  

3.  De gemeente heeft een algemene doelstelling voor het treasurybeleid 

geformuleerd.  

 

Risicobeperking 

4.   Financiering dient de publieke taak, heeft een prudent karakter en is niet 

gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico 

(Wet Fido, art. 2) 
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5.   Het uitzetten van middelen en het uitgeven van derivaten geschiedt bij 

financiële instellingen met minimaal een A rating, afgegeven door tenminste 

één gezaghebbende rating agency (Regeling uitzettingen en derivaten 

decentrale overheden, art. 2, onder a) 

6.  De verhouding tussen kort en lang aangetrokken geldleningen voldoet aan de 

kasgeldlimiet (Wet Fido, art. 4); 

7.   De samenstelling van de leningenportefeuille dient te voldoen aan de 

renterisiconorm (Wet Fido, art. 6); 

  

Administratieve organisatie en interne controle 

8.   Er dient elke 3 maanden een liquiditeitsplanning opgesteld te zijn waarin met 

alle geldstromen binnen de gemeente rekening wordt gehouden, zowel voor de 

korte als lange termijn; 

9.   Er dienen inhoudelijke en procedurele criteria te gelden voor de beoordeling 

van garanties en het toezicht op gegarandeerde instellingen; 

10.  Er is een functiescheiding doorgevoerd in de werkzaamheden rond de 

uitvoering van het treasurybeleid. De functiescheiding moet zijn vastgelegd. 

De wijze waarop over (gemandateerde) bevoegdheden verantwoording wordt 

afgelegd is vastgelegd. 

11.   Er dienen aanbestedingsregels te gelden voor financieringen of uitzettingen 

van middelen; 

 

Informatievoorziening aan de raad 

12.  De begroting bevat een paragraaf Financiering, waarin in ieder geval de 

beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de 

financieringsportefeuille moeten zijn benoemd (BBV, art. 13); 

13.  Het jaarverslag bevat een paragraaf financiering, waarin de gemeente 

verantwoording aflegt over wat in de overeenkomstige paragraaf in de 

begroting is opgenomen. (BBV, art. 26); 

14.  In de jaarrekening wordt de renterisiconorm vermeld, die een eis stelt aan de 

samenstelling van de leningenportefeuille;  

15.  In de jaarrekening wordt de kasgeldlimiet vermeld, die een eis stelt aan de 

verhouding tussen kort en lang aangetrokken geldleningen en moet voor ieder 

kwartaal worden bepaald.  
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2.4  ONDERZOEKSOPZET 
 

Het onderzoek omvat de periode 1 januari 2007 – 30 november 2008. Daarmee 

wordt min of meer aangesloten bij de vaststelling van het vigerende treasurystatuut, 

waarvan de vaststelling dateert van 1 november 2006. Het onderzoek is uitgevoerd 

in 4 opeenvolgende stappen: 

 

1.  Deskstudy: het verzamelen en bestuderen van relevante documenten 

2. Onderzoek naar de feitelijke werkwijze op basis van interviews met direct 

betrokkenen 

3.  Analyse van de bevindingen  

4.  Rapportage: het opstellen van een verslag van bevindingen, aangevuld met 

aanbevelingen.  

 

Voor het onderzoek is een drietal interviews gehouden; met het afdelingshoofd 

Financiën, Personeel & Organisatie, de teamleider financieel beheer van de afdeling 

Financiën en de financieel adviseur. Voor de helderheid wordt opgemerkt dat enkele 

van de in het Treasurystatuut bij de verdeling van bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden genoemde functies niet meer voorkomen. Door de 

samenvoeging van de afdeling Financiën met de afdeling Personeel en Organisatie is 

niet langer meer sprake van een hoofd Financiën.  De treasurer komt als 

functienaam niet voor. De treasurywerkzaamheden zijn ondergebracht bij een 

financieel adviseur. Voor het leesgemak houden wij in de rapportage verder vast aan 

hoofd Financiën en treasurer. 
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3 ONDERZOEKSRESULTATEN  
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen van het onderzoek naar de uitvoering van het 

Treasurybeleid weergegeven. De in paragraaf 2.2. geformuleerde deelvragen dienen 

hierbij als leidraad.  

 

 

3.1  VOLDOET HET BELEID AAN WET- EN REGELGEVING? 
Het antwoord op de vraag of het treasurybeleid voldoet aan de wettelijke eisen moet 

bijdragen aan het inzicht in de doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitvoering 

van de treasuryfunctie in Katwijk.  

 

De geldende wettelijke eisen die op het treasurybeleid van toepassing zijn, zijn de 

Wet financiering decentrale overheden en de ministeriele regelingen en algemene 

maatregel van bestuur die de wet verder specificeren. Het treasurybeleid zelf is voor 

de grote lijnen vastgelegd in de Financiële Verordening en is verdiept vastgelegd in 

het Treasurystatuut. De bepalingen in het Treasurystatuut moeten in 

overeenstemming zijn met de Financiële Verordening, het aanbestedingsbeleid en de 

mandaat- en delegatieregeling.  

 

De Wet financiering decentrale overheden werd in 2001 vastgesteld naar aanleiding 

van de veranderde omstandigheden en nieuwe inzichten ten aanzien van het 

financieringsbeleid van openbare lichamen en bevat regels voor de uitoefening van 

de treasury-functie door decentrale overheden (provincies, waterschappen, 

gemeenten en gemeenschappelijke regelingen). De Wet Fido wordt verder 

uitgewerkt in de ministeriele regelingen: Regeling uitzettingen en derivaten 

decentrale overheden;  Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden en in 

de Algemene maatregel van Bestuur: Besluit leningvoorwaarden decentrale 

overheden. Daar waar in het vervolg over de Wet Fido gesproken wordt zijn de 

regelingen ter uitwerking van de wet inbegrepen. 
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De Financiële verordening is een voor gemeenten op grond van artikel 212 van de 

Gemeentewet verplichte verordening waarin de uitgangspunten voor het financiële 

beleid, voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie 

in worden vastgesteld. Deze verordening moet waarborgen dat aan de eisen van 

rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. 

 

Het Treasurystatuut van de gemeente Katwijk is op 21 december 2006 vastgesteld en 

met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 januari 2006. De Wet 

Financiering decentrale overheden (hierna: Wet Fido) is per 1 januari 2001 in 

werking getreden en in 2006 geëvalueerd. Zonder al te veel in te gaan op de inhoud 

van beide documenten blijkt dat het Treasurystatuut van de gemeente Katwijk 

voldoet aan de eisen die de Wet Fido stelt.  

 

Uit een confrontatie van het Treasurystatuut met bepalingen over financiering uit de 

Financiële verordening 2007 van de gemeente blijkt dat deze op de volgende punten 

niet eenduidig zijn: 

 

Aantrekken van financieringen 

Financiële verordening 

Artikel 13, lid 2 onder d 

 

Voor het aantrekken van financieringen met een looptijd 

langer dan 1 jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij 

verschillende financiële instellingen gevraagd. 

Treasurystatuut 

Artikel 9, lid 5 

 

De gemeente vraagt offertes op bij 3 instellingen alvorens 

een financiering wordt aangetrokken. 

  

In het Treasurystatuut wordt bij elke financiering, ook korter dan een jaar, uitgegaan 

van het opvragen van 3 offertes. De Financiële verordening houdt het slechts bij 2 

offertes.   
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Voor het opvragen van offertes dienen aanbestedingsregels te zijn opgesteld. In 

Katwijk zijn de regels voor het aanbesteden van werken, leveringen en diensten 

vastgelegd in het Integraal Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, vastgesteld door de raad 

op 5 oktober 2006. Geconstateerd is dat in dit beleidsplan niet wordt ingegaan op de 

aanbestedingen van leningen en uitzettingen.  

 

De landelijke regelgeving inzake aanbestedingen (Besluit aanbestedingsregels 

overheidsopdrachten) is niet even duidelijk over het al dan niet aanbesteden van 

leningen. Door het ontbreken van rechterlijke uitspraken over de wijze waarop het 

Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten in de praktijk moet worden 

toegepast kan er vooralsnog van uitgegaan worden dat bancaire leningen door 

gemeenten niet aanbesteed hoeven te worden1.  

 

Dat betekent niet dat gemeenten op grond van landelijke regelgeving niet toegestaan 

wordt om aanbestedingsregels op te stellen voor leningen en uitzettingen. De 

gemeente Katwijk mag de wet- en regelgeving beschouwen als een minimum eis 

waaraan moet worden voldaan. Maar boven dat minimum heeft elke gemeente de 

ruimte om op basis van de eigen verantwoordelijkheid efficiënt met 

gemeenschapsgeld om te gaan. Een klein rekenvoorbeeld laat namelijk zien dat er 

behoorlijke bedragen gemoeid kunnen zijn wanneer leningen worden aangegaan. 

Een lening van € 5 mln.  met een rentepercentage van 4% kost de gemeente jaarlijks 

€ 200.000 aan rentelasten.  Op grond van alleen al de bedragen die met het aangaan 

van leningen gemoeid zijn is het geen overbodige luxe om hier voor regels op te 

stellen en deze regels aanvullend op te nemen in het eigen inkoop – en 

aanbestedingsbeleid.  

 

Geconstateerd is verder dat in de praktijk niet consequent wordt omgegaan met het 

aanvragen van een vaste hoeveelheid offertes (zie bijlage 3). Verifieerbaar is dat 

begin 2007 voor leningen van respectievelijk € 5 mln. en € 20 mln.  2 offertes zijn 

opgevraagd en bij een lening van € 20 mln. in 2008, 3 offertes. Er is geen 

eenduidigheid in de Katwijkse regelgeving waar dit het opvragen van het aantal 

offertes betreft. Ook het aanbestedingsbeleid geeft hierin geen uitsluitsel.  

 

                                                           
1  Europa decentraal, kenniscentrum Europees recht en beleid voor decentrale overheden 
http://www.europadecentraal.nl/documents/productendiensten/praktijkvragen/aanbestedinge
n/12_Aanbesteden_van_bancaire_diensten.pdf  
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Verder is geconstateerd dat de bevoegdheid tot het openen/ sluiten en wijzigen van 

bankrekeningen zoals opgenomen in het Treasurystatuut niet overeenkomt met de 

mandaatregeling. De autorisatiebevoegdheid zou volgens het Treasurystatuut bij het 

afdelingshoofd Financiën liggen. In het mandaat- en delegatiebesluit vindt echter 

geen mandatering van deze bevoegdheid van de burgemeester aan het betreffende 

afdelingshoofd plaats.  

 

Tussenconclusie 

De bepalingen in het Treasurystatuut van de gemeente Katwijk voldoen aan de eisen 

die de Wet financiering decentrale overheden stelt. Wel wijkt het Treasurystatuut op 

onderdelen af van de bepalingen in de Financiële verordening. Er zijn geen regels 

vastgesteld voor het aanbesteden van financiële diensten. 

 

 

3.2  LIGGEN RISICO’S IN HET TREASURYSTATUUT OPGESLOTEN? 
De laatste deelvraag is of de geldende wet- en regelgeving die voor de gemeente 

Katwijk van toepassing is risicovolle elementen uit oogpunt van risico-beheersing 

bevat. Met deze vraag wordt ingegaan op de mogelijkheid dat Katwijk op een 

volledig rechtmatige wijze de treasury-functie uitvoert maar dat desalniettemin 

bepaalde risico’s niet goed worden afgedekt. Hierbij wordt zowel de eigen 

regelgeving, het Treasurystatuut, maar ook de wet Financiering decentrale 

overheden en daaruit voortvloeiende ministeriele regelingen of algemene 

maatregelen van bestuur, tegen het licht gehouden. 

 

Geconstateerd is dat de bepalingen uit Wet financiering decentrale overheden zich 

met name richt op het gezond houden van de financiële positie van lagere 

overheden, waaronder de gemeente, door bijvoorbeeld het totaal aan verstrekte of 

aangegane leningen te toetsen aan normen, zoals de kasgeldlimiet en de renterisico-

norm. Overschrijding van een dergelijke norm is een signaal dat er een zekere 

scheefgroei gaat ontstaan, dat de balans aan het verschuiven is.  
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In de ministeriele regeling “Regeling uitzettingen en derivaten centrale overheden” 

is over het uitzetten van middelen aangegeven dat gemeenten dat alleen mogen doen 

bij financiële instellingen met minimaal een A-rating, afgegeven door tenminste één 

gezaghebbende rating agency. Door onafhankelijke kredietbureaus, de rating 

agency’s, zoals Standard & Poor's en Moody’s wordt, na onderzoek van het 

risicoprofiel van de financiële instelling en de stabiliteit van de winstgroei, een score 

bepaald, waarbij de hoogste score AAA (Triple A) is. 

 

Bij de vaststelling van het Treasurystatuut heeft Katwijk aansluiting gezocht bij de 

bepaling uit de ministeriele regeling. Uit het Treasurystatuut blijkt dat ook de 

gemeente Katwijk bij het uitzetten van gelden als minimale kredietwaardigheid van 

die instellingen een zogeheten A-rating (single A) accepteert. In zowel het 

Treasurystatuut als de landelijke regelgeving wordt geen rekening gehouden met de 

looptijd van een uitzetting. Wanneer middelen langer worden uitgezet wordt heeft 

dit dus geen gevolgen voor de kredietwaardigheid die van de instelling geëist wordt. 

In het Treasurystatuut is wel een maximum gesteld aan de omvang van beleggingen 

u/g per tegenpartij. Voor kredietstatus A geldt een maximum van € 3 miljoen per 

partij. 

 

Geconstateerd is dat de  letterlijke bepalingen uit het Treasurystatuut van de 

gemeente Katwijk geen risicovolle elementen vormen uit oogpunt van de beheersing 

rond de uitoefening van de treasuryfunctie. Tijdens de interviews hebben de 

geïnterviewden desgevraagd geen risicovolle elementen uit het Treasurystatuut ter 

sprake gebracht. 

 

Tussenconclusie 

Het Treasurystatuut bevat een risicovol element voor het uitzetten van geld, 

aangezien hierbij geen rekening wordt gehouden met de looptijd van de uitzetting. 

Naarmate de looptijd van een uitzetting langer is, zal de eis van kredietwaardigheid 

echter zwaarder moeten zijn. Het ligt voor de hand dat naarmate de looptijd van een 

uitzetting langer is een A-rating grotere risico’s met zich mee kan brengen dan bij 

instellingen met AAA-rating. Een goede zaak is dat het risico per uitzetting wordt 

beperkt tot een maximum bedrag per uitzetting afhankelijk van de kredietstatus van 

de instelling. 
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3.3  WORDT HET BELEID CONFORM HET STATUUT UITGEVOERD? 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop binnen de gemeente 

vervolgens uitvoering is gegeven aan het Treasurystatuut. Daarbij wordt gekeken of 

de bepalingen uit het Treasurystatuut op de juiste wijze vertaald zijn naar andere 

beleidsdocumenten.  

  

Aan de doelstellingen van het Treasurybeleid en de treasuryfunctie wordt op 

meerdere plaatsen aandacht besteed in het Treasurystatuut. In onderstaande tabel 

zijn deze inzichtelijk gemaakt: 

 

 

Bron Vermelde doelstelling 

Raadsvoorstel 

Treasurystatuut 

Het verkrijgen van een zo hoog mogelijk rendement op de 

overtollige middelen en de lasten van aan te trekken middelen 

zo veel mogelijk te reduceren. De risico’s dienen zoveel mogelijk 

beheerst te worden en binnen de kaders (treasurystatuut en de 

financiële verordening) van de gemeenteraad te blijven.  

Treasurystatuut  

Hoofdstuk II  

Doelstellingen van het 

treasury beleid  

Het treasurybeleid is erop gericht, binnen de financiële 

mogelijkheden van de gemeente Katwijk, een zo hoog mogelijk 

rendement te verkrijgen op de overtollige middelen en de lasten 

zo veel mogelijk te reduceren op aan te trekken middelen. 

Daarbij dienen de risico’s zo goed mogelijk beheerst te worden 

en in ieder geval beperkt te blijven binnen de door de raad 

gestelde kaders (treasurystatuut en de financiële verordening).  

Treasurystatuut  

Hoofdstuk III,  

Uitgangspunten 

risicobeheer 

De houding van de gemeente Katwijk ten aanzien van financieel 

risico is defensief en risicomijdend. De treasuryfunctie van de 

gemeente is naar haar aard ondergeschikt aan de uitvoering van 

de publieke taak. Het risicobeleid zal erop gericht zijn 

toekomstige risico’s inzichtelijk te maken, te beheersen, te 

verminderen of te verschuiven. De uitvoering van de treasury 

taak mag in ieder geval niet leiden tot een vergroting van de 

risico’s voor de organisatie. 
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Naast het formuleren van een algemene doelstelling voor de uitoefening van de 

treasuryfunctie is voor het specifieke onderdeel risicobeheer een subdoelstelling 

opgenomen. Voor de overige onderdelen zijn ondanks de onderlinge verschillen geen 

subdoelstellingen geformuleerd. 

 

Wanneer de bovenstaande passages met elkaar worden vergeleken valt op dat er 

sprake is van enigszins conflicterende doelstellingen, namelijk het streven naar 

rendement enerzijds en het beperken van financiële risico’s anderzijds. Daardoor 

kan een spanningsveld ontstaan, waarbij niet duidelijk is welke doelstelling prioriteit 

dient te krijgen.  

 

Tijdens de onderzoeksperiode heeft de gemeente Katwijk echter geen overtollige 

gelden uitgezet, reden waarom van een conflict tussen deze enigszins tegenstrijdige 

belangen in de praktijk geen sprake is geweest. In het interview met de treasurer is 

door hem ook aangegeven dat hij een conflict tussen beide doelstellingen niet 

ervaren heeft. 

 

De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording en met name de 

bepalingen uit de Financiële verordening, artikel 17, 2e lid (zie bijlage 2) schrijven 

voor dat in een verplichte paragraaf Financiering in de begroting en de jaarstukken 

verslag wordt gedaan van:  

a. de kasgeldlimiet; 

b. de renterisiconorm; 

c. de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie 

jaar; en 

d. de rentevisie voor de komende drie jaar. 

 

Geconstateerd is dat in de paragraaf Financiering jaarlijks de nodige wijzigingen 

worden doorgevoerd zodat niet duidelijk wordt welke lijn ten aanzien van de 

informatievoorziening gekozen is. 

 

Ten aanzien van de kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt de raad via de 

jaarstukken 2007 nog uitgebreid geïnformeerd, ook in verhouding tot de raming op 

dit gebied in de begroting 2007. In de jaarstukken 2008 is die informatie over 

kasgeldlimiet en renterisiconorm beperkt tot de mededeling dat er geen 

overschrijding heeft plaatsgevonden.  
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In de programmabegroting 2008 is een uitgebreide liquiditeitsplanning opgenomen. 

In de jaarstukken 2008 wordt vervolgens met een summiere onderbouwing van de 

redenen waarom van de originele planning is afgeweken verantwoording afgelegd. 

Ook in de jaarstukken 2007 wordt geen aandacht gegeven aan de werkelijke 

benodigde middelen in relatie tot de geraamde uitgaven. In de programmabegroting 

2009 is geen liquiditeitsplanning opgenomen, om de omvang van het boekwerk van 

de begroting terug te brengen, maar vanaf 2010 zal deze weer deel uitmaken van de 

begroting.  

 

De beschrijving van de rentevisie wordt ontleend aan de nieuwsbrief van de Bank 

Nederlandse Gemeenten en de rentenotitie van de onafhankelijke organisatie 

Thésor. Op welke manier die onafhankelijk opgestelde rentevisie van invloed is op de 

financieringsfunctie in de gemeente Katwijk wordt niet duidelijk gemaakt. Het 

maatwerk in die informatievoorziening ontbreekt daarmee.  

 

Ten aanzien van de verplichting (BBV, artikel 13) om in de paragraaf Financiering 

van de begroting de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de 

financieringsportefeuille op te nemen worden alleen de doelstellingen van het 

treasurybeleid geformuleerd, met een verwijzing naar het Treasurystatuut.  

 

Tussenconclusie 

De uitvoering van het beleid is in overeenstemming met het Treasurystatuut.  

De wijze waarop de informatie in de verplichte paragraaf Financiering in de 

begroting en het jaarverslag wordt verstrekt is niet consistent. Op basis van de 

gehanteerde doelstellingen van het treasurybeleid kan sprake zijn van een 

spanningsveld tussen het streven naar rendement en het beperken van risico’s. Dit 

spanningsveld heeft zich in de praktijk niet voorgedaan omdat de gemeente Katwijk 

tijdens de onderzoeksperiode geen overtollige gelden heeft uitgezet. 
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3.4    IS HET TREASURYSTATUUT JUIST NAGELEEFD EN TOEGEPAST? 
Deze paragraaf richt zich op de wijze waarop in de ambtelijke organisatie feitelijk 

uitvoering gegeven wordt aan het Treasurystatuut. Voor het toetsen van deze vraag 

hebben de volgende hoofdstukken van het Treasurystatuut als basis gediend: 

 

• Risico-beheer 

• Gemeentefinanciering 

• Administratieve organisatie en interne controle 

 

Risico-beheer 

In het hoofdstuk Risicobeheer van het Treasurystatuut is vastgelegd op welke wijze 

de risico’s ten aanzien van kredieten, koersen, rente, valuta en liquiditeit voorkomen 

of op zijn minst beperkt kunnen worden. Een belangrijk aspect hierbij is het 

opstellen van een liquiditeitsplanning, waarmee een prognose wordt gegeven van de 

toekomstige uitgaven en inkomsten. Op basis van een dergelijke liquiditeitsplanning 

en het daaruit volgende overzicht kunnen de risico’s beter beheerd worden.  

 

In het Treasurystatuut is vastgelegd dat jaarlijks een liquiditeitenplanning wordt 

opgesteld. Een jaarlijkse planning echter biedt onvoldoende inzicht om in het kader 

van Treasury tot goed onderbouwde besluitvorming te komen. Om de dynamiek van 

de gemeente en de risico’s die daaraan verbonden zijn goed te kunnen beheersen is 

een 3-maandelijkse planning voor zowel de korte termijn als de langere termijn 

noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat in de gemeente Katwijk de 

liquiditeitenplanning veel nauwkeuriger wordt bijgehouden (op maandbasis). 

Daarmee wordt veel beter inzicht verkregen in geraamde inkomsten en uitgaven dan 

op grond van het Treasurystatuut mag worden verwacht. 

 

In het Treasurystatuut wordt onder het hoofdstuk Risico-beheer aangesloten bij de 

regels uit de Wet Fido voor wat betreft de kasgeldlimiet en de rentersiconorm. Om 

de korte financiering (met een rentetypische looptijd tot één jaar) te beperken is in 

de Wet Fido de norm opgenomen dat de gemiddelde netto-vlottende schuld per 

kwartaal de kasgeldlimiet (momenteel 8,5% van de totaal begroting) niet 

overschrijdt.  
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Een soortgelijke norm geldt ook voor de vast schuld, de renterisiconorm. Daarvoor 

geldt dat de som van het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan 

renteherziening op de vaste schuld niet boven de 20% van de totaalbegroting mag 

uitkomen. Geconstateerd is dat de gemeente tijdens de onderzoeksperiode zowel 

voldaan heeft aan de kasgeldlimiet als aan de renterisiconorm. 

 

In de uitgangspunten voor het Risico-beheer is tevens geregeld hoe om wordt gegaan 

met garanties. Hierbij dient de gemeente als ‘achtervang’ voor derden die een lening 

zijn aangegaan. Een voorwaarde die aan leningen verstrekt kan worden is dat de 

gemeente garant staat voor de betaling van de financiële verplichtingen wanneer de 

betreffende instelling niet langer in staat is daaraan te voldoen.  In het jaarverslag 

wordt melding gemaakt van de garanties die de gemeente verstrekt heeft. Tijdens de 

onderzoeksperiode zijn daar geen nieuwe garanties bijgekomen. In het 

Treasurystatuut zijn inhoudelijke criteria geformuleerd op grond waarvan garanties 

verstrekt mogen worden.  

 

Gemeentefinanciering 

Het Treasurystatuut schrijft in artikel 9, lid 5 voor dat de gemeente offertes dient op 

te vragen van 3 instellingen alvorens een financiering wordt aangetrokken. Bij 

navraag bleek echter dat de organisatie geen documentatie kon tonen waaruit blijkt 

dat bij 3 instellingen offertes zijn aangevraagd of van 3 instellingen offertes zijn 

ontvangen. Veel van de werkzaamheden bij het aanvragen van offertes blijken via 

telefonische contacten met de geldverstrekkers te gaan, waardoor documentatie 

achterwege blijft. 

 

Administratieve organisatie en interne controle 

In artikel 14, lid 1 van het Treasurystatuut is opgenomen dat de 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasury-activiteiten op eenduidige 

wijze schriftelijk moeten worden vastgelegd. In artikel 15 en artikel 16 worden de 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het Treasurystaat zelf goed vastgelegd. 

Deze bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn echter niet uitgewerkt in de 

geldende Administratieve Organisatie-procedurebeschrijving. Er is wel een 

procedurebeschrijving aanwezig maar die is afkomstig uit de voormalige gemeente 

Katwijk, van voor de fusie. Over de wijze waarop over de uitvoering van de 

(gemandateerde) bevoegdheden verantwoording wordt afgelegd is niets vastgelegd. 
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Met het oog op de omvang en de aard van de transacties en de hiermee 

samenhangende risico’s is in het Treasurystatuut opgenomen dat bij de uit te voeren 

treasury-activiteiten functiescheiding moet zijn doorgevoerd. Zo stelt het 

Treasurystatuut in artikel 14, lid 3:  “Tegenpartijen bevestigen iedere transactie naar 

de financiële administratie zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot 

het sluiten van transacties. “ en in artikel 14, lid 4: “Na ontvangst van de 

transactiebevestiging wordt de transactie direct gecontroleerd door de functionaris 

belast met de interne controle.” 

 

Uit de interviews blijkt echter dat in de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie 

niet voldaan wordt aan deze eisen uit het statuut. De bevestiging van de transactie 

komt niet schriftelijk binnen bij de financiële administratie maar direct bij de 

treasurer, de functionaris die met de treasury-werkzaamheden belast is, omdat de 

stukken aan hem zijn geadresseerd. De treasurer is tevens bevoegd tot het sluiten 

van transacties. Verder is vastgesteld dat er geen interne controle wordt uitgevoerd 

op de transacties. Er is geen functionaris specifiek voor de interne controle 

aanwezig. Wel worden de gegevens van de transactie doorgegeven aan de teamleider 

financieel beheer. Conform artikel 14, lid 2 onder a van het Treasurystatuut vindt de 

autorisatie van iedere transactie plaats door 2 functionarissen, namelijk door de 

treasurer en de teamleider financieel beheer. 

 

Tevens is vastgesteld dat er geen periodiek overleg plaatsvindt over de interne 

controle van treasury activiteiten, terwijl in het Treasurystatuut, onder artikel 14, lid 

6, is neergelegd dat een klankbordgroep, bestaande uit de wethouder Financiën, het 

hoofd Financiën en de treasurer daar periodiek overleg over voeren. Wel is in de 

interviews aangegeven dat over het treasurybeleid als geheel periodiek overleg wordt 

gevoerd tussen het hoofd Financiën en de wethouder Financiën. Van deze 

gesprekken worden geen vastleggingen gemaakt. 

 

Conform artikel 213 van de Gemeentewet heeft Katwijk een Controleverordening 

opgesteld waarin is aangegeven op welke wijze de externe accountant de controle op 

het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie dient uit te 

voeren. In het Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole, die de raad heeft 

vastgesteld ten behoeve van de controle door de accountant staat ook het 

Treasurystatuut opgenomen.  
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Geconstateerd is dat de externe accountant in zijn rapportages die betrekking 

hebben op de onderzoeksperiode geen opmerkingen heeft gemaakt over het 

Treasurystatuut en de uitvoering daarvan in de praktijk, ook niet ten aanzien van de 

hierboven geconstateerde omissies in de administratieve organisatie en interne 

controle. 

 

Tussenconclusie 

De juiste naleving en toepassing van het Treasurystatuut door de gemeentelijke 

organisatie vindt niet op alle onderdelen plaats. Het blijkt dat een behoorlijk aantal 

bepalingen met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle in 

de praktijk niet gevolgd wordt. Er vindt geen interne controle plaats op transacties, 

er is geen actuele procedurebeschrijving, de verantwoording over bevoegdheden is 

niet geregeld, bevestiging van transacties vindt plaats bij de persoon die bevoegd is 

tot het sluiten van transacties en er vindt geen periodiek overleg plaats over de 

interne controle. Meerdere offertes die worden opgevraagd voor het aantrekken van 

leningen zijn niet schriftelijk aangevraagd en niet schriftelijk ontvangen. Door de 

externe controlerende accountant zijn in het kader van de rechtmatigheidcontrole in 

de onderzoeksperiode geen opmerkingen over de uitvoering van het Treasurystatuut 

gemaakt. Een goede zaak is dat de gemeente in de praktijk veel frequenter een 

liquiditeitenplanning opstelt, dan op grond van het Treasurystatuut is vereist. 

Hierdoor bestaat er in de organisatie een veel nauwkeuriger beeld van de inkomsten 

en uitgaven. Dit komt de onderbouwing van besluitvorming over het aangaan van 

leningen ten goede. 
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4 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
Dit hoofdstuk is zoals de titel aangeeft tweeledig. In eerste instantie worden 

conclusies getrokken aan de hand van de bevindingen die uit het onderzoek naar de 

uitvoering van het Katwijkse Treasurybeleid naar voren zijn gekomen. De conclusies 

bevatten een oordeel over de wijze waarop Katwijk de treasury-activiteiten 

georganiseerd heeft. Vanwege de specifieke aanleiding wordt vervolgens een 

antwoord op de vraag gegeven of de gemeente afdoende bestand is geweest tegen het 

risico dat banken de hun toevertrouwde overtollige middelen niet meer kunnen 

terugbetalen. Tot slot is een aantal praktische aanbevelingen gegeven met de 

bedoeling om naast een theoretisch verhaal ook een concrete handreiking te doen de 

treasuryfunctie nog beter te organiseren. 

 

 

4.1   BEOORDELING UITVOERING TREASURYBELEID 
De bevindingen van het onderzoek hebben tot een aantal conclusies geleid. Een 

algehele conclusie op grond van de bevindingen is dat de treasury-functie in Katwijk 

op papier vrij goed geregeld is, dat er desalniettemin een aantal risico’s niet goed 

beheerst worden, en dat de interne controle  en functiescheiding niet goed worden 

uitgevoerd. 

 

Risicobeheer  

In het Treasurystatuut is een spanningsveld aanwezig tussen enerzijds de 

doelstelling om te streven naar een hoog rendement en anderzijds de doelstelling om 

financiële risico’s te beperken. Uit het Treasurystatuut wordt niet duidelijk hoe de 

afweging tussen deze tegengestelde belangen gemaakt dient te worden. Er worden 

geen criteria gegeven op grond waarvan gekozen moet worden voor het beperken 

van risico’s. Er wordt teveel aan het ‘gezonde’ verstand overgelaten.  

 

Een tweede risico dat ligt opgesloten in het Treasurystatuut betreft het uitzetten van 

middelen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de looptijd van de uitzetting. 

Dit risico is in het Treasurystatuut wel beperkt tot een bedrag van € 3 miljoen per 

financiële instelling met een A-rating. Naarmate de looptijd van een uitzetting langer 
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is, zal de eis van kredietwaardigheid echter zwaarder moeten zijn. De rating van 

financiële instellingen zegt juist iets over de stabiliteit en de solvabiliteit van de 

instellingen. Het ligt voor de hand dat naarmate een langere looptijd van een 

uitzetting gewenst is dit beter kan plaatsvinden bij een instelling waarvan de kans 

groter is dat deze over een aantal jaren nog steeds stabiel is en in staat is aan zijn 

verplichtingen te voldoen.  

 

Het ontbreekt in de gemeente aan eenduidige regels voor het aanbesteden van 

financiële diensten. In het aanbestedingsbeleid wordt geen melding gemaakt van 

financiële diensten en het Treasurystatuut en Financiële Verordening wijken ten 

aanzien van het aantal offertes van elkaar af. Maar het aanbesteden van financiële 

diensten houdt meer in dan het vastleggen van het aantal offertes dat bij 

financieringen of uitzettingen moet worden opgevraagd. Door hier in het 

aanbestedingsbeleid niets over op te nemen en de onduidelijkheid die hiervan het 

gevolg is, wordt een risico genomen dat ten koste kan gaan van een efficiënte 

uitvoering. 

 

Deze risico’s kunnen in de toekomst leiden tot financiële problemen voor de 

gemeente omdat de  interne controle op de uitvoering tekortschiet. 

 

Administratieve organisatie en Interne controle 

Op papier wordt voldaan aan de eisen die wet- en regelgeving stellen, maar 

uiteindelijk is het de uitvoering op de werkvloer die het succes van de uitoefening 

van de treasuryfunctie bepaalt. Interne controle en functiescheiding zijn normen die 

vastgelegd zijn in beleidsdocumenten, maar deze worden in de praktijk onvoldoende 

toegepast. Er vindt geen interne controle plaats op transacties, er is geen actuele 

procedurebeschrijving, bevestiging van transacties vindt plaats bij de persoon die 

bevoegd is tot het sluiten van transacties en er vindt geen periodiek overleg plaats 

over de interne controle. Offertes die worden opgevraagd voor het aantrekken van 

leningen zijn niet schriftelijk aangevraagd, niet schriftelijk ontvangen en niet 

gearchiveerd. 
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De wijze waarop de treasuryfunctie in de gemeente Katwijk momenteel is 

vormgegeven wordt in belangrijke mate bepaald door het verleden. De belangrijkste 

peilers zijn het Treasurystatuut dat aansluit bij de landelijke wet- en regelgeving en 

de feitelijke bemensing in de organisatie, een ervaren medewerker met een 

risicomijdende houding die in deeltijd verantwoordelijk is voor de uitoefening van 

de treasury-functie. 

 

Het is goed dat in de organisatie een risicomijdende instelling leeft, maar het gevaar 

is daardoor dat de noodzaak van functiescheiding en interne controle  in de loop der 

tijd minder noodzakelijk lijken. Een gemeente als Katwijk mag met de bedragen die 

binnen de treasuryfunctie gemoeid zijn zich niet afhankelijk maken van de 

risicomijdende houding van haar medewerkers. Het is beter om de visie ten aanzien 

van treasury, de risicomijdende houding van de gemeente,  in te bedden in de 

structuur en processen in de organisatie en deze als zodanig uit te voeren. De interne 

controle maakt nu nog onvoldoende onderdeel uit van die werkprocessen.  

 

 

4.2   UITZETTEN VAN MIDDELEN BIJ LAGERE KREDIETWAARDIGHEID  
Zoals in hoofdstuk 1 al is vermeld is er een directe aanleiding geweest om een 

onderzoek naar de uitvoering van het Treasurybeleid uit te voeren. Uit de 

berichtgeving in de media blijkt dat de rating van de internetbank Icesave, dat deel 

uitmaakt van de op één na grootste bank in IJsland, Landsbanki, ultimo september 

2008 door de eerder genoemde onafhankelijke kredietbureaus is aangepast van A 

(single A) naar BBB. Op 8 oktober 2008 wordt door Icesave in Nederland bekend 

gemaakt dat de bank zijn verplichtingen niet langer na kan komen. Zoals gezegd: 

Katwijk is hier geen slachtoffer van geworden, in tegenstelling tot een aantal andere 

overheidsorganen.  

 

Op basis van het onderzoek naar de uitvoering van het treasurybeleid en de wijze 

waarop daar in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven moet geconcludeerd 

worden dat ook de gemeente Katwijk slachtoffer had kunnen worden van banken die 

de aan hen uitgezette middelen niet kunnen terugbetalen. Gebleken is dat eind 

september 2008 de kredietwaardigheid van internetbank Icesave voldeed aan de 

eisen die het Treasurystatuut van de gemeente Katwijk stelt aan instellingen waar 

geld kan worden uitgezet, namelijk minimaal een A-rating.  
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Hoewel met de vaststelling van het Treasurystatuut is aangesloten bij de op dat 

moment vigerende wet- en regelgeving liep de gemeente Katwijk een risico. Wanneer 

het de gemeente net als andere overheden was overkomen, zou het niet hebben 

volstaan te verwijzen naar de wetgeving. De autonomie van gemeenten betekent dat 

zij zelf verantwoordelijkheid moeten afleggen over hun financiële positie en het 

beperken van financiële risico’s. Daarbij hoort ook de bestuurlijke opvatting dat 

kaders die als minimum eis in wet- en regelgeving zijn vastgelegd niet per definitie 

één op één overgenomen dienen te worden. De gemeente dient zijn eigen afwegingen 

te maken om tot een onderbouwde risicoaanvaarding te komen. 

 

 

4.3   AANBEVELINGEN 

Om de uitoefening van de treasuryfunctie in de toekomst te verbeteren worden naar 

aanleiding van de bevindingen in dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan. 

De conclusies richten zich op een aantal specifieke risico’s en de onvoldoende 

interne controle en functiescheiding. De aanbevelingen richten zich dan ook op het 

verder beperken van de aanwezige risico’s en het bevorderen dat de interne controle 

en functiescheiding onderdeel gaan uitmaken van de reguliere werkzaamheden. 

 

RISICOBEHEERSING / DOELMATIGHEID 

 

Op 8 mei 2009 is de tekst van de ministeriele regeling “Regeling uitzettingen en 

derivaten decentrale overheden”.  Artikel 2 stelt nu dat openbare lichamen slechts 

gelden uitzetten bij financiële ondernemingen die gevestigd zijn in een lidstaat die 

ten minste beschikt over een AA-rating (in plaats van A) afgegeven door ten minste 

twee (in plaats van één) ratingbureaus; en voor henzelf of voor de door hen 

uitgegeven waardepapieren kunnen aantonen dat ze ten minste over een AA-minus 

(AA-) rating beschikken, afgegeven door ten minste twee ratingbureaus. Voor het 

uizetten van middelen voor een periode van minder dan 3 maanden is een A-rating 

voldoende, afgegeven door ten minste twee ratingbureaus. In bijlage 2 is zowel de 

oude als de nieuwe tekst van de ministeriele regeling opgenomen.  

 

1. Geef opdracht aan het college een aanpassing van het Treasurystatuut voor te 

bereiden, waarbij ten minste wordt voldaan aan de nieuwe eisen uit de 

aangepaste ministeriele regeling “Regeling uitzettingen en derivaten 

decentrale overheden”.   
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De financiële markt is een dynamische markt. Dat houdt in dat ook gemeenten 

steeds vaker te maken krijgen met nieuwe en complexe financiële producten. Een te 

statische insteek levert het risico op dat te laat wordt ingespeeld op nieuwe 

ontwikkelingen. Ook het niet vastleggen van regels waaraan de organisatie zich bij 

de leningen of uitzettingen moet houden kan ten koste kan gaan van een efficiënte 

uitvoering van de treasuryfunctie. 

 

2. Laat bij de aanpassing van het nieuwe beleid een eigen afwegingskader 

opstellen, waarbij de risico’s inzichtelijk worden gemaakt, dat als basis dient 

voor de inhoud van het beleid. 

 

3. Houdt het beleid met een hogere frequentie dan eens in de vier jaar 

beleidsmatig tegen het licht.   

 

4.   Stel expliciet regels op voor de wijze waarop opdrachten met betrekking tot 

financiële diensten moeten worden aanbesteed. Zoek daarbij aansluiting bij 

overige aanbestedingsregels waarbij het rentebedrag, zowel te betalen als te 

ontvangen de bepalende factor is. 

 

5.  Formaliseer de huidige werkwijze van de organisatie om frequenter een 

liquiditeitenplanning op te stellen, door dit als beleid op te nemen in het 

Treasurystatuut. 

 

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONROLE 

 

Uit de bevindingen is gebleken dat de interne controle en functiescheiding niet goed 

worden uitgevoerd. Het is van belang dat het Treasurystatuut feitelijk wordt 

uitgevoerd zoals de bedoeling was. Er is momenteel nog een verschil tussen beleid en 

uitvoering dat in de toekomst overbrugd zal moeten worden. Interne controle en 

functiescheiding moeten weer vanzelfsprekend worden, daar waar de meerwaarde 

van interne controle in de onderzoeksperiode schijnbaar niet gevoeld werd.  

33



Door de aanscherping van de interne controle en de externe controle kan de 

kwaliteit van de treasury beter geborgd worden. 

 

6.  Geef opdracht aan de externe accountant om met een voorstel voor een 

concreet en helder controlekader te komen ten aanzien van de uitvoering 

van de treasuryfunctie en de administratieve organisatie en interne controle.   

 

7.   Bespreek in een periodiek overleg tussen bestuurder (wethouder Financiën) 

en treasurer de ontwikkelingen op de financiële markten in relatie tot het 

beleid. Betrek hierin tevens de interne controle op de uitoefening van de 

treasuryfunctie. Leg hiervan schriftelijk verslag.  
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BIJLAGEN 

 

1  Reactie college op conclusie en aanbevelingen 
2 Relevante wet- en regelgeving 
3 Mutaties tijdens onderzoeksperiode 
4 Lijst van geïnterviewden 
5 Colofon 
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BIJLAGE 1 

REACTIE COLLEGE OP CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  
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Bestuurlijk standpunt rekenkameronderzoek 
Treasurybeleid gemeente Katwijk 
Oktober 2009 

Inleiding 

Op 5 december 2008 heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Katwijk de 

gemeenteraad en het college geïnformeerd over het voornemen een onderzoek te doen naar de 

uitvoering van het treasurybeleid in de gemeente Katwijk. Ondersteund door Deloitte 

Management Support uit Den Haag heeft de rekenkamercommissie het onderzoek uitgevoerd. 

Op 1 oktober jl. is de eindrapportage voor bestuurlijk wederhoor aan het college voorgelegd. 

Het college heeft met belangstelling kennis genomen van het onderzoeksrapport. Met veel 

genoegen is het rapport doorgenomen. Het college zal haar voordeel doen met de gedane 

aanbevelingen. 

In het voorliggende document wordt de bestuurlijke reactie van het college gegeven. 

Achtereenvolgens wordt op de conclusies en de aanbevelingen uit het rapport ingegaan. Als 

bijlage is een plan van aanpak bijgevoegd waarin de wijze en de planning van het opvolgen 

van de aanbevelingen wordt beschreven. 

Reactie college 

Het college heeft met genoegen kennis genomen van de eindrapportage, inclusief de 

conclusies en aanbevelingen. De algemene conclusie op grond van de bevindingen is dat de 

treasury-functie in Katwijk goed is vastgelegd. Het college is ook erg te spreken over het 

gegeven dat rekenkamercommissie vaststelt dat de gemeente Katwijk zich aan de wet- en 

regelgeving houdt. Dit streven, waarin wordt voldaan aan de wettelijke eisen, zal door de 

gemeente Katwijk zeker ook in de toekomst worden nageleefd. Evenzeer is het college 

tevreden met de constatering dat overeenstemming bestaat tussen het beleid van de gemeente 

Katwijk en het Treasurystatuut. 

De rekenkamercommissie geeft aan dat de autorisatiebevoegdheid tot het openen/sluiten en 

wijzigen van de bankrekening niet overeen komt met de mandaatregeling. Aangetoond kan 

worden dat deze zich sporadisch anders heeft voorgedaan dan in het Treasurystatuut staat 

voorgeschreven. Dan heeft een hoger orgaan (bijv. de burgemeester) dan strikt nodig (het 

afdelingshoofd FPO) de autorisatie gegeven. Bij dezen is alleen in positieve zin van het 

Treasurystatuut afgeweken. 

Verder geeft de rekenkamercommissie aan dat er een aantal risico's niet goed beheerst wordt 

en dat de interne controle en functiescheiding niet goed worden uitgevoerd. Het college hecht 

eraan deze punten toe te lichten. 
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Risicobeheer 

In het Treasmystatuut is een spanningsveld aanwezig tussen enerzijds de doelstelling om te 

streven naar een hoog rendement en anderzijds de doelstelling om financiële risico's te 

beperken. Uit het statuut wordt dan ook niet duidelijk hoe de afweging tussen deze 

tegengestelde belangen gemaakt dient te worden. Door het niet uitzetten van overtollige 

gelden zijn hier geen problemen uit voortgekomen. Toch zal hiervoor een verbetering op dit 

onderdeel volgen, dit in het verlengde met de wijziging van de regelgeving. 

Een tweede risico dat ligt opgesloten in het Treasmystatuut betreft het uitzetten van 

middelen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de looptijd van de uitzetting. Uit het 

onderzoek van de rekenkamercommissie komt naar voren dat door geen rekening te houden 

met de rating van de financiële instelling, er grote risico's zullen zijn als de instelling slechts 

een A-rating heeft. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de gemeente Katwijk slachtoffer 

had kunnen worden van banken die de aan hen uitgezette middelen niet kunnen terugbetalen. 

De gemeente Katwijk had de mogelijkheid volgens het Treasmystatuut om maximaal E 3 

miljoen uit te zetten bij financiële instellingen met een A-rating. De Regeling uitzettingen en 

derivaten decentrale overheden (Ruddo) is op dit onderdeel op 3 april2009 gewijzigd. Artikel 

2 stelt nu dat openbare lichamen gelden uitzetten bij financiële ondernemingen die gevestigd 

zijn in een lidstaat van de EU en die ten minste beschikken over een AA-rating, afgegeven 

door ten minste twee ratingbureaus. Dit betekent dat deze richtlijnen al van toepassing zijn 

voor de gemeente Katwijk. Hogere regels gaan immers voor een gemeentelijke regeling. Wel 

zal het Treasurystatuut aangepast worden aan deze richtlijnen. 

Tevens zal een onderscheid worden gemaakt in korte looptijd en lange looptijd van 

uitzettingen. Wanneer de looptijd langer is zal de kredietwaardigheid van de financiële 

instelling hoger moeten zijn. 

Interne controle 

Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie is gebleken dat de interne controle en 

functiescheiding in de praktijk onvoldoende worden toegepast. Het college erkent dit punt en 

is bereid om hier de nodige aandacht aan te hechten. Hierin zal dan ook vanuit Financiën een 

verbeterslag gemaakt worden, zodat de interne controle onderdeel gaat uitmaken van dit 

werkproces. In het eerste kwartaal van 2010 zal een actualisatie van de procedurebeschrijving 

plaats vinden. De bevestiging van transacties is al ter hand genomen en zal naar de financiële 

administratie worden verzonden. Eveneens zal bij het opvragen van offertes gestart worden 

met het bevestigen van de offertes door middel van emailverkeer. De wijze waarop over de 

uitvoering van de bevoegdheden verantwoording wordt afgelegd zal vastgelegd worden en een 

functionaris zal aangewezen worden voor de interne controle. Eveneens zal een periodiek 

overleg, per kwartaal, plaatsvinden tussen de bestuurder en de treasurer. 
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Het college is het met de rekenkamercommissie eens dat lovend gesproken kan worden, zowel 

over de nauwkeurigheid van het onderhoud van de liquiditeitsbegroting als voor het 

aanhouden van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm door de gemeente Katwijk. Ook is het 

niet nodig geweest voor de gemeente Katwijk nieuwe garanties te verstrekken, bovendien zijn 

hiervoor in het Treasurystatuut inhoudelijke criteria geformuleerd. 

Tevens is de gemeente Katwijk geen slachtoffer geworden van onafhankelijke kredietbureaus 

die hun verplichtingen niet meer konden nakomen. 

Aanbevelingen 

Het college neemt de hieronder genoemde aanbevelingen over. Alleen bij aanbeveling 4 is het 

college een andere mening toegedaan, dit zal vervolgens aan het einde belicht worden. Het 

vernieuwde Treasurystatuut zal voor 1 april 2010 aan de gemeenteraad worden aangeboden. 

De aanbevelingen zullen kort besproken worden, tevens zullen deze in het plan van aanpak 

nader toegelicht worden. 

Aanbevelingen met betrekking tot de risicobeheersing en de doelmatigheid 

Aanbeveling 1: 

Het Treasurystatuut zal worden aangepast waarbij wordt voldaan aan de nieuwe eisen uit de 

aangepaste ministeriele regeling: "Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden". 

Zoals al eerder benoemd is deze richtlijn al vanaf 3 april2009 van kracht volgens de Regeling 

uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Evenzeer zal aanbeveling 1 

doorgevoerd worden en zal de gemeente Katwijk het Treasurystatuut aanpassen. 

Aanbeveling 2: 

Bij de aanpassing van het nieuwe beleid zal een eigen afwegingskader worden opgesteld. De 

risico's worden daarbij inzichtelijk gemaakt, dit dient als basis voor de inhoud van het nieuwe 

beleid. 

In het Treasurystatuut zullen criteria worden opgenomen op grond waarvan gekozen moet 

worden voor het beperken van risico's. 

Aanbeveling 3= 

In de financieringsparagraaf van de begroting zal jaarlijks het beleid worden toegelicht en het 

Treasurystatuut zal blijvend eens in de vier jaar worden aangepast. 

Aanbeveling 5: 

In het Treasurystatuut zal worden opgenomen dat de liquiditeitsplanning minimaal elk 

kwartaal wordt bijgesteld. In praktijk zal de liquiditeitsplanning maandelijks worden 

aangepast, zoals dit ook tot op heden wordt gedaan. 
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Aanbevelingen met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle 

Aanbeveling 6: 

Ten aanzien van de uitvoering van de treasuryfunctie en administratieve organisatie en 

interne controle wordt een controle kader opgesteld, wat ter beoordeling aan de externe 

accountant wordt voorgelegd. 

Aan de externe accountant zal gevraagd worden om opmerkingen te maken over het 

Treasurystatuut en de uitvoering daarvan. 

Aanbeveling 7: 

Een kwartaal overleg tussen bestuurder en treasurer zal nagevolgd worden. Hiervan zal 

schriftelijke vastlegging komen. 

Aanbeveling die niet zal worden overgenomen 

Aanbeveling 4: 

In deze aanbeveling wordt voorgesteld om expliciet regels op te stellen voor de wijze waarop 

opdrachten met betrekking tot financiële diensten worden aanbesteed. 

In het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (de Bao) en dan specifiek de 

Nota van Toelichting op artikel15 van het Bao, wordt duidelijk vermeld dat het aantrekken 

van leningen niet hoeft te worden aanbesteed. Het is daarom niet noodzakelijk regels vast te 

stellen voor het aanbesteden van financiële diensten zoals in het rapport wordt voorgesteld. 

Het is ook niet wenselijk om dat te doen aangezien het niet mogelijk is om regels op te stellen 

waarbij het rentebedrag, zowel te betalen als te ontvangen de bepalende factor is. De 

kapitaalmarkt is afhankelijk van vraag en aanbod en wisselt per dag, per uur en per minuut. 
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Bijlage 

Plan van Aanpak 

Introductie 

Naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de uitvoering van het 

treasurybeleid is dit Plan van Aanpak opgesteld. Volgens het onderzoek worden in de 

gemeente Katwijk een aantal risico's niet goed beheerst en is de interne controle en 

functiescheiding niet goed uitgevoerd. De rekenkamercommissie heeft hiervoor 7 

aanbevelingen gegeven om dit te verbeteren waarvan het college 6 aanbevelingen op zal 

volgen. Voor deze 6 aanbevelingen zal hieronder per aanbeveling een concreet plan van 

aanpak weergegeven worden. 

Doel 

Van belang is om de erkende risico's in de toekomst goed te beheersen en de interne controle 

goed te laten uitvoeren. Het beschikbaar hebben van een actuele procedurebeschrijving is 

voor de interne controle onontbeerlijk. Ook zal duidelijk worden op welke manier er naar een 

hoog rendement gestreefd kan worden en tegelijkertijd op welke manier financiële risico's 

beperkt kunnen worden. 

Acties 

Treasurystatuut aanpassen (liquiditeitsplanning mimimaal elk kwartaal, minimaal 

AA-rating, criteria waardoor risico wordt beperkt) 

Overleg met de externe accountant om opmerkingen te maken betreffende het 

Treasurystatuut en de uitvoering daarvan 

Behandeling van het gewijzigde Treasurystatuut in de raadsvergadering. 

In het eerste kwartaal van 2010 zal een actualisatie van de procedurebeschrijving 

gereed zijn 

Aanwijzen van een functionaris voor de interne controle 

Periodiek overleg inplannen met bestuurder en treasurer 

Elke maand de liquiditeitsplanning blijven aanpassen 

Met de externe accountant het controlekader opstellen 

Beleid toelichten in de financieringsparagraaf van de begroting 

Eens in de vier jaar het Treasurystatuut beoordelen en zo nodig aanpassen 

Bij het aanvragen van een offerte vragen om het aanbod te bevestigen via 

emailverkeer 

Betrokken personen/partijen 

financieel adviseur A 
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teamleider 

hoofd Financiën, Personeel en Organisatie 

B&W 

Planning 

uiterlijk in januari 2010 het eerste kwartaaloverleg met bestuurder en treasurer laten 

plaatsvinden 

voor 1 april2010 Treasurystatuut aanbieden aan de Gemeenteraad 

uiterlijk 31 maart procedurebeschrijving gereed en digitaal raadpleegbaar 

in het eerste kwartaal van 2010 een functionaris aanwijzen voor de interne controle 

Permanente afspraken 

per kwartaal overleg tussen bestuurder en treasurer over de liquiditeitenbegroting 

digitaal actueel en beschikbaar houden van het Treasurystatuut en de 

procedurebeschrijving 

minimaal per vier jaar het Treasurystatuut actualiseren. 



BIJLAGE 2   

RELEVANTE WET- EN REGELGEVING 

 

Gemeentewet 

 

Artikel 212, lid 1 

De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede 

voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. 

Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording 

en controle wordt voldaan. 

 

Artikel 212, lid 2 onder c 

De verordening bevat in ieder geval regels inzake de algemene doelstellingen en de 

te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie 

 

 

Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

 

Artikel 9, lid 2 

De begroting bevat ten minste de volgende paragrafen, tenzij het desbetreffende 

aspect bij de provincie onderscheidenlijk gemeente niet aan de orde is: 

a.  lokale heffingen; 

b.  weerstandsvermogen; 

c.  onderhoud kapitaalgoederen; 

d.  financiering; 

e.  bedrijfsvoering; 

f.  verbonden partijen; 

g.  grondbeleid. 

 

Artikel 13 

De paragraaf betreffende de financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens 

ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. 
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Artikel 26 

Het jaarverslag bevat de paragrafen die ingevolge artikel 9 in de begroting zijn 

opgenomen. Ze bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige 

paragrafen in de begroting is opgenomen. 

 

 

Wet financiering decentrale overheden 

De Wet Financiering decentrale overheden is gewijzigd per 1 januari 2009. De 

doorgevoerde wijzigingen zijn voor dit onderzoek echter niet relevant. 

 

Artikel 2, lid 1 

Openbare lichamen gaan leningen aan, zetten middelen uit of verlenen garanties 

uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak 

 

Artikel 2, lid 2 

Openbare lichamen kunnen derivaten hanteren of, in afwijking van het eerste lid, 

middelen uitzetten anders dan ten behoeve van de publieke taak, indien deze 

uitzettingen of derivaten een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het 

genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Terzake van de 

uitvoering van dit lid worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld 

 

Artikel 2, lid 3 

Openbare lichamen kunnen geldleningen slechts aangaan en verstrekken, dan wel de 

nakoming van uit geldleningen voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van de 

betaling van rente en aflossing slechts garanderen, indien de geldleningen voldoen 

aan de daarvoor bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels 

 

Artikel 3, lid 1 

Onze Ministers stellen bij ministeriële regeling een percentage voor de berekening 

van de kasgeldlimiet vast. 

 

Artikel 4, lid 1 

De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal van een openbaar lichaam 

overschrijdt de kasgeldlimiet niet. 
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Artikel 5, lid 1 

Onze Ministers stellen bij ministeriële regeling een percentage voor de berekening 

van de renterisiconorm en een minimumbedrag voor de renterisiconorm vast, 

alsmede regels ten aanzien van de bepaling van het renterisico op het 

begrotingstotaal. 

 

Artikel 6, lid 1 

Het renterisico op het begrotingstotaal van een openbaar lichaam overschrijdt de 

renterisiconorm niet. 

 

 

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden  

(geldend in onderzoeksperiode) 

 

Artikel 2 

Bij het uitzetten van gelden, alsmede bij het afsluiten van derivaten door openbare 

lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de wet, voldoen de tegenpartijen 

waarmee transacties terzake worden afgesloten aan onderdeel a, b of c: 

a.  financiële instellingen of door financiële instellingen uitgegeven 

waardepapier met minimaal een A rating, afgegeven door tenminste één 

gezaghebbende rating agency; 

b.  instellingen, voor wiens waardepapier een solvabiliteitsratio van 0% geldt; 

c.  financiële instellingen, met een kredietwaardigheid vergelijkbaar met het 

gestelde in onderdeel a, voor zover vastgelegd en onderbouwd in het 

financieringsstatuut en de begroting en het jaarverslag. 

 

Artikel 3 

Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de wet, zetten 

uitsluitend gelden uit in de vorm van: 

a.  producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het einde van de looptijd 

intact is, uitgezet bij een instelling die voldoet aan artikel 2; 
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Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden  

(datum inwerkingtreding:  8 mei 2009) 

 

Artikel 2, lid 1 

Openbare lichamen zetten, al dan niet tegen waardepapieren, slechts gelden uit bij 

en gaan slechts verbintenissen met betrekking tot financiële derivaten aan met 

financiële ondernemingen die: 

a.  gevestigd zijn in een lidstaat die ten minste beschikt over een AA-rating 

afgegeven door ten minste twee ratingbureaus; en 

b.  voor henzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren kunnen 

aantonen dat ze ten minste over een AA-minusrating beschikken, afgegeven 

door ten minste twee ratingbureaus. 

 

Artikel 2, lid 2 

Indien de gelden worden uitgezet of de verbintenissen met betrekking tot financiële 

derivaten worden aangegaan voor een periode van minder dan drie maanden, tonen 

deze financiële ondernemingen aan dat ze, in afwijking van het eerste lid, onderdeel 

b, voor henzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren ten minste over een 

A-rating, afgegeven door ten minste twee ratingbureaus beschikken. 

 

Artikel 2, lid 3 

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op uitzettingen tegen 

waardepapieren waarvoor een solvabiliteitsratio van 0 procent geldt. 

 

Artikel 2a, lid 1 

Openbare lichamen gaan geen leningen aan met het enkele doel de aangetrokken 

gelden tegen een hoger rendement uit te zetten. 

 

Artikel 2a, lid 2 

Openbare lichamen zetten tijdelijk overtollige gelden van aangetrokken leningen 

voor projectfinanciering uitsluitend uit bij de financiële onderneming waar deze 

leningen zijn aangegaan, onverminderd artikel 2, eerste en tweede lid. 
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Artikel 2a, lid 3 

Indien een openbaar lichaam een nettingovereenkomst heeft afgesloten met een 

financiële onderneming met betrekking tot het uitzetten van tijdelijk overtollige 

gelden van aangetrokken leningen voor projectfinanciering als bedoeld in het tweede 

lid, is artikel 2, eerste en tweede lid, niet van toepassing. 

 

Artikel 3 

Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de wet, zetten 

uitsluitend gelden uit in de vorm van: 

a.  producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het einde van de looptijd 

intact is, uitgezet bij een instelling die voldoet aan artikel 2; 

b.  vastrentende waarden, uitgegeven door een instelling die voldoet aan  

artikel 2. 

 

 

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden 

(geldend tijdens onderzoeksperiode) 

 

Artikel 2, lid 1 

Voor de openbare lichamen wordt het percentage, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 

van de wet als volgt vastgesteld: 

a.  voor de provincies: 7,0%; 

b.  voor de gemeenten: 8,5%; 

c.  voor de waterschappen: 23%; 

d.  voor de gemeenschappelijke regelingen: 8,2%; 

e.  voor de in artikel 21, eerste lid, van de Politiewet 1993 bedoelde regio's: 

6,2%. 

 

Artikel 2, lid 2 

Voor de openbare lichamen wordt het in artikel 5 van de wet genoemde percentage 

als volgt vastgesteld: 

a.  voor de provincies: 20%; 

b.  voor de gemeenten: 20%; 

c.  voor de waterschappen: 20%; 

d.  voor de gemeenschappelijke regelingen: 20%; 

e.  voor de in artikel 21, eerste lid, van de Politiewet 1993 bedoelde regio's: 

20%. 
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Artikel 3 

Het renterisico op de vaste schuld in een jaar wordt als volgt berekend: de som van 

het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan renteherziening op de vaste 

schuld. 

 

 

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden 

(datum inwerkingtreding: 5 april 2009) 

 

Artikel 2, lid 1 

Voor de openbare lichamen wordt het percentage, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 

van de wet als volgt vastgesteld: 

a.  voor de provincies: 7,0%; 

b.  voor de gemeenten: 8,5%; 

c.  voor de waterschappen: 23%; 

d.  voor de gemeenschappelijke regelingen: 8,2%. 

 

Artikel 2, lid 2 

Voor de openbare lichamen wordt het in artikel 5 van de wet genoemde percentage 

als volgt vastgesteld: 

a.  voor de provincies: 20%; 

b.  voor de gemeenten: 20%; 

c.  voor de waterschappen: 30%; 

d.  voor de gemeenschappelijke regelingen: 20%. 

 

Artikel 3 

Het renterisico op de vaste schuld in een jaar wordt als volgt berekend: de som van 

het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan renteherziening op de vaste 

schuld. 
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Financiële verordening gemeente Katwijk 2007  

 

Hoofdstuk 3 Financieel beleid 

 

Artikel 13, lid 1 

Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor: 

a. Het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van 

overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde 

kades van de begroting uit te voeren; 

b. Het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals 

renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s; 

c. Het beperkten van de kosten van leningen en het bereiken van een 

voldoende rendement op uitzettingen; 

d. Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het 

beheren van de geldstromen en financiële posities 

 

Artikel 13, lid 2 

Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie de volgende 

richtlijnen in acht: 

a. Het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële 

instellingen met minimaal een A rating afgegeven door tenminste één 

gezaghebbende rating agency, of instellingen voor wiens waardepapieren 

een solvabiliteitseis geldt van 0% 

 

Artikel 13, lid 3 

Het college informeert de raad vooraf indien de wettelijke kasgeldlimiet of de 

wettelijke rente-risiconorm dreigen te worden overschreden. 

 

Artikel 13, lid 4 

Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van 

financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het college indien 

mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van 

dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële 

participaties. 
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Hoofdstuk 3a  Paragrafen 

 

Artikel 15, lid 2 

Het college doet in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de 

jaarstukken, naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten, verslag van de risico’s van 

materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen. Het 

college brengt hierbij in elk geval de risico’s in beeld en actualiseert de risico’s 

genoemd in de nota bedoeld in het eerste lid. Hierbij wordt speciale aandacht 

gegeven aan: 

− de solvabiliteit; 

− de netto schuld per inwoner; 

 

Artikel 17, lid 1 

Het college biedt eenmaal in de vier jaar een nota treasury aan ter behandeling en 

vaststelling in de raad. De nota bevat in ieder geval voorstellen voor het beleidskader 

treasury en risicobeheer van de financieringsportefeuille. De raad stelt de nota zo 

spoedig mogelijk vast nadat de nota is aangeboden. 

 

Artikel 17, lid 2 

Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf financiering, 

naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 13 van het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten, in ieder geval verslag van: 

a. de kasgeldlimiet; 

b. de renterisiconorm; 

c. de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie 

jaar; en 

d. de rentevisie voor de komende drie jaar. 
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Hoofdstuk 4 Financieel beheer en interne controle:  

 
Artikel 24 

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de 

rechtmatigheid van de baten en laststeen en de balansmutaties voor de jaarlijkse 

interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de 

rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college 

maatregelen tot herstel. 

 
 

Hoofdstuk 5 Financiële organisatie 

 
Artikel 26 

Het college draagt de zorg voor en legt (in een besluit) vast: 

a. Een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige 

toewijzing van de gemeentelijke taken en afdelingen; 

b. Een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt 

voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en 

beheersorganen is gewaarborgd; 

c. De verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van 

verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en 

investeringskredieten; 

d. De regels voor de opdrachtverlening en de verrekening van leveringen 

tussen de afdelingen van de gemeente; 

e. De te maken afspraken met afdelingen over de te leveren prestaties, de 

daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage 

over de voortgang van de activiteiten en de uitputting van middelen. 

f. Regels voor de verlening van décharge over het gevoerde beheer van 

diensten. 
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BIJLAGE 3  

TRANSACTIES TIJDENS DE ONDERZOEKSPERIODE 
 

Hieronder is weergegeven welke financieringen en welke mutaties in het kasbeheer 

in de onderzoeksperiode hebben plaatsgevonden. Per transactie of mutatie is de 

relevante informatie afgezet tegen de bepalingen daarover in het Treasurystatuut. 

 

Financiering 

 

A.  Aantrekken lening af € 5.000.000 met een looptijd van 25 jaar vanaf 5 januari 

2007 bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. 

 

 Offerteaanvraag conform treasurystatuut (bij 3 instellingen alvorens een 

financiering wordt aangetrokken): 

De gemeente vraagt twee offertes bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 

en NWB (Nederlandsche Waterschapsbank). De BNG heeft de laagste 

aanbieding: 4,22 %. 

 

 Aantrekken conform treasurystatuut (treasurer als bevoegde en het college 

als autorisatie). 

Nota voor aantrekken van geldlening en ondertekening van de 

overeenkomst door de burgemeester. 

 

 

B.  Aantrekken lening ad € 20.000.000 met een looptijd van 25 jaar en 91 dagen 

vanaf 1 februari 2007 bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. 

 

 Offerteaanvraag conform treasurystatuut (bij 3 instellingen alvorens een 

financiering wordt aangetrokken): 

De gemeente vraagt twee instellingen om een offerte, te weten BNG en 

NWB. De laagste aanbieding is van BNG: 4,395 % 

 

 Aantrekken conform treasurystatuut (treasurer als bevoegde en het college 

als autorisatie). 

Treasurer als bevoegde en het college als autorisatie. 
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C.  Aantrekken lening ad € 20.000.000 met een looptijd van 5 jaar vanaf 6 februari 

2008 bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. 

 

 Offerteaanvraag conform treasurystatuut (bij 3 instellingen alvorens een 

financiering wordt aangetrokken): 

De gemeente vraagt drie offertes aan, waarbij de NWB de laagste bieding 

heeft gedaan. 

 

 Aantrekken conform treasurystatuut (treasurer als bevoegde en het college 

als autorisatie). 

Treasurer als bevoegde en het college als autorisatie. 

 

 

Kasbeheer 

 

Uit het onderzoek blijkt dat gedurende de onderzoeksperiode de volgende financiële 

mutatie heeft plaatsgevonden: 

 

Aanpassing van de kredietfaciliteiten van de gemeente Katwijk bij de N.V. Bank 

Nederlandse Gemeenten van € 6,8 miljoen naar € 11,4 miljoen. 

 

 Vaststellen van de krediet faciliteiten conform Treasurystatuut (bevoegde 

functionarissen en autorisatie):  

Treasurer als bevoegde functionaris en de burgemeester als autorisatie. 

Daarmee wordt afgeweken van het Treasurystatuut, dat de autorisatie legt 

bij het hoofd Financiën.  
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BIJLAGE 4  

LIJST VAN GEÏNTERVIEWDEN 

 

Mevrouw drs. A. Hogendorp MBA 

Afdelingshoofd Financiën, Personeel en Organisatie 

 

De heer M. Meijvogel 

Teamleider financieel beheer 

 

De heer J.B. van Duijvenbode 

Financieel adviseur A 
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BIJLAGE 5   

COLOFON 

 

 

De rekenkamercommissie bestaat uit: 

 

De heer J. van Wijk (voorzitter) 

De heer K. van der Moolen (plaatsvervangend voorzitter) 

De heer drs. J. H. de Pooter  

 

De rekenkamercommissie is  

ondersteund door de ambtelijk secretaris, 

De heer F.B. van Oosten  

 

De rekenkamercommissie is in haar onderzoek ondersteund door  

De heer J.A. Pronk van Deloitte Management Support B.V. uit Voorburg 
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