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1. Inleiding 

 

 
CPOW heeft een samenhangende reeks van notities gemaakt over de interne 
beheersing. Dit Treasurystatuut is één van deze notities en moet in samenhang met 
de andere notities, in het bijzonder die over het financiële beleid, worden gelezen. 
Deze notitie is voor het eerst in december 2013 vastgesteld en wordt iedere twee jaar 
geactualiseerd. 
  

2. Uitgangspunten en doelstellingen 
 
Uitgangspunten 
Het treasurybeleid maakt onderdeel uit van het financiële beleid van CPOW. Het 
treasurybeleid vindt plaats binnen de wettelijke kaders van de Regeling beleggen, 
belenen en derivaten OCW 2016 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938. Bij het uitzetten van 
liquide middelen wordt gehandeld in overeenstemming met de in deze regeling 
gestelde verplichtingen. De stichting treedt niet als bankier op.  
  
CPOW zal in principe geen vreemd vermogen op lange termijn aantrekken. Dit 
uitgangspunt zal veranderen indien CPOW in de toekomst ooit eigenaar wordt van 
schoolgebouwen. 
Vreemd vermogen op korte termijn, in de vorm van rekening courant krediet, zal ook 
tot een minimum worden beperkt en alleen maar mogen dienen voor overbrugging 
van een tijdelijk liquiditeitstekort. Gelet op het verleden en de financieringswijze van 
de overheid en het begrotingsbeleid is het niet te verwachten dat de komende jaren 
rekening courant krediet nodig is. In de bekostiging van OCW zit geen enkele 
vergoeding voor vreemd vermogen. In deze notitie wordt daarom nu niet verder op de 
voorwaarden rondom het aantrekken van vreemd vermogen ingegaan.  
 
Doelstellingen  
De algemene doelstellingen van het treasurybeleid luiden:  
• Het zorgdragen voor de beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen op korte 
en lange termijn tegen acceptabele condities (beschikbaarheid);  
• Het minimaliseren van de kosten van geldverkeer (kostenminimalisatie);  
• Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen  
de kaders van het treasurystatuut (rentemaximalisatie);  
• Het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities  
en geldstromen van de instelling zijn verbonden (risicominimalisatie);  
 
 

3. Beleid 
 
Het zorgdragen voor de beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen op korte en 
lange termijn tegen acceptabele condities (beschikbaarheid);  
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CPOW zal ervan verzekerd moeten zijn te allen tijde aan haar verplichtingen te kunnen 
voldoen. Voor het plannen van de omvang en het tijdstip waarop middelen benodigd 
zijn, is een goede informatievoorziening vanuit de organisatie noodzakelijk. Het gaat 
dan met name om inzicht in de kasstromen die de bedrijfsprocessen met zich 
meebrengen, die tot uiting komen in een liquiditeitsbegroting. 
  
In de notitie “financieel beleid” is vastgelegd dat CPOW streeft naar een current ratio 
van 1,0. In de loop van het jaar kan de omvang van het bedrag dat aan direct 
opeisbare middelen aanwezig moet zijn schommelen als gevolg van het betalingsritme 
van OCW en het te betalen vakantiegeld en de 13 maand. 
Als onderdeel van de jaarlijkse begroting wordt een kasstroomprognose gemaakt, 
waaruit de behoefte aan liquiditeit in de komende jaren blijkt en dus ook kan worden 
vastgesteld welk bedrag minimaal gedurende het jaar aan direct opeisbare middelen 
aanwezig moet zijn.  
 
Middelen die aangehouden worden ter verzekering van de liquiditeit op korte termijn 
(verder “direct opeisbare middelen”) worden of op rekening courant of op een 
spaarrekening bij twee verschillende (systeem)banken gezet. 

 
Het minimaliseren van de kosten van geldverkeer (kostenminimalisatie);  
 
De kosten van het geldbeheer kunnen worden geminimaliseerd door: 

 Schulden niet eerder te betalen dan overeengekomen; 
 Goede bewaking van de vorderingen;  
 Het aantal bankpassen en rekeningen te beperken tot het noodzakelijke; 
 Betalingsverkeer online uit te voeren; 
 De betalingen één keer per week uit te voeren; 
 Regelmatige evaluatie van de afspraken met de bankier. 

 
NB: gelet op de aard van de (weinige) vorderingen is het risico door insolventie 
gering. 
De regels met betrekking tot de zogenaamde “schoolbanken” liggen vast in een aparte 
notitie. 
 

Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen 
(rentemaximalisatie);  
 
De direct opeisbare middelen bestaan deels uit rekening courantgeld, deels uit 
spaargeld. Dit spaargeld zal deels worden uitgezet bij de hoofdbankier en deels bij een 
andere bankier. Overboekingen van de spaarrekening naar de rekening courant vinden 
direct plaats, waardoor het saldo op de rekening courant minimaal kan zijn en 
voorafgaande aan de wekelijkse betaling op de juiste omvang kan worden aangevuld 
tot het noodzakelijke bedrag. 
 
De middelen die pas op termijn nodig zijn, kunnen worden belegd in leningen van de 
Nederlandse staat of andere staten die tot de Eurozone behoren of in deposito’s bij 
banken met een minimaal een AA-rating, een en ander in overeenstemming met de 
eisen van OCW. Hiertoe zal advies worden ingewonnen van professionele partijen. 
De vervaltermijnen van deze beleggingen zullen in de tijd gespreid worden. In het 
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treasuryplan van de begroting zal jaarlijks worden vastgelegd welke acties  
ondernomen zullen worden. 
 
 
Het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities  
en geldstromen van de instelling zijn verbonden (risicominimalisatie);  
 
Onderdeel van de notities over interne beheersing is een notitie over risicoanalyse. 
Toegespitst op treasury zijn de belangrijkste risico’s: 
 

 Onrechtmatig beschikken over geldmiddelen; 
 
Om onrechtmatige beschikking over geldmiddelen te voorkomen is functiescheiding 
geregeld en vastgelegd in de procedure autorisatie, inkoop en betalingen. 
 

4. Interne organisatie  
 

In dit hoofdstuk van het treasury statuut wordt de inrichting van de treasury functie 
binnen de CPOW beschreven. 
 
 
Plaats binnen de organisatie 
 

 Het treasury statuut wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht; 
 De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht in deze; 
 De uitvoering van de treasury functie wordt opgedragen aan de Controller; 
 Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totale uitvoering van het 

treasurybeleid. Bij langdurige afwezigheid wordt het College van Bestuur       
waargenomen door de Algemeen Directeur. 

 
 
Auditcommissie 
 
De Raad van Toezicht laat zich in treasury aangelegenheden bijstaan door de 
auditcommissie. De samenstelling van deze commissie is als volgt: twee leden van de 
Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de controller van CPOW.  
 
De auditcommissie vergadert 3 keer per jaar. Ten minste 1 keer per jaar zal tijdens de 
vergadering in ieder geval de (eventuele) wijzigingen in de meerjarenontwikkeling en 
de marktomstandigheden worden besproken. Bij het opstellen van het treasuryplan zal 
de auditcommissie beoordelen in welke mate bij de financieringsbehoefte sprake zal 
zijn van jaarlijks terugkerende, en dus structurele, elementen die van invloed kunnen 
zijn op de afweging tussen korte en lange financiering. 
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Besluitvorming 
 
- Beleid 

Voorstellen tot beleidswijzigingen, zoals vastgelegd in dit statuut, zullen worden 
voorgelegd ter advies aan de auditcommissie en worden vervolgens vastgesteld 
door het College van Bestuur. 

 
- Treasury plan 

Het treasury plan maakt onderdeel uit van de begrotingsstukken en is daarbij 
onderdeel van beoordeling. Middels de goedkeuring van het treasuryplan 
delegeert de Raad van Toezicht aan de Voorzitter van het College van Bestuur 
om te handelen volgens de afspraken in het plan. De Voorzitter van het College 
van Bestuur mandateert in dezen de controller.  

 
Uitvoering beleid 
 
Het treasury beleid zal worden uitgevoerd door de controller. Voor het aangaan van 
kredietovereenkomsten (bijvoorbeeld rekening courant krediet, kas- geldleningen, 
onderhandse en andere meerjarige leningen) worden minstens 2 offertes opgevraagd. 
Het besluit tot het aangaan van de betreffende overeenkomst van geldlening wordt 
genomen door het College van Bestuur. 
 
 
Evaluatie Treasury Statuut 
 
Het statuut wordt na 2 jaar, voor het eerst in oktober 2019, geëvalueerd en eventueel 
aangepast. Die evaluatie (en het besluit tot eventuele aanpassingen) vindt plaats in 
een vergadering met de auditcommissie Raad van Toezicht. 
 
Controle accountant 
 
De externe accountant zal in de reguliere controle van de jaarrekening vaststellen in  
hoeverre het treasury statuut wordt nageleefd en hierover specifiek rapporteren. 

 
 
Bevoegdheden met betrekking tot treasury 
 
Hierbij onderscheiden we de volgende functies: 

 Raad van toezicht (RvT) 
 Voorzitter College van Bestuur (CvB) 
 Controller (C ) 
 Financieel medewerker (FM) 
 Schooldirecteuren(D) 
 AK (AK) 
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Verder onderscheiden we de volgende taken: 
 

 Dagelijks betalingsverkeer centraal 
 Dagelijks betalingsverkeer decentraal 
 Openen bankrekeningen 
 Uitzetten lang geld 
 Uitzetten kort geld 
 Opstellen treasuryplan 
 Opstellen treasurybeleid 

 

BEVOEGDHEDENMATRIX 

Taak Autorisatie   Rol 
RvT 

Registratie Interne 
controle 

Dagelijks betalingsverkeer centraal     

< 100.000 C en FM 
samen 

Nvt AK AK 

≥ 100.000 CvB en C 
samen 

Nvt AK AK 

Dagelijks betalingsverkeer 
decentraal 

D Nvt AK C en FM 
samen 

( zie notitie schoolbanken)     

Openen bankrekening CvB Nvt AK C 

Uitzetten c.q. beleggen lang geld     

< 250.000 C Nvt AK FM 

≥ 250.000 – 1.000.000 CvB Nvt AK C 

≥`1.000.000 CvB Melden AK C 

Uitzetten kort geld C Nvt AK FM 

     

Opstellen treasuryplan CvB/C Goedkeuren NvT NvT 

Opstellen treasurystatuut CvB/C Goedkeuren NvT NvT 
 

 
Toelichting: de betalingen worden in principe “klaargezet” door het AK. Autorisatie 
houdt het met behulp van de pinpas verzenden van de betalingen in. Voor 
betalingen< € 100.000 gebeurt dit door de controller en financieel medewerker 
samen. Voor betalingen > € 100.000 door het CvB en de controller samen. Het CvB 
tekent daartoe het betreffende formulier. 
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5. TREASURY PLAN 

 
Het treasury plan maakt onderdeel uit van de begroting. Jaarlijks voor 31 december 
maakt de controller een treasury plan, waarin de volgende zaken zijn opgenomen: 
 
- Liquiditeitenplanning (korte en middellange termijn) 

In de liquiditeitenplanning wordt mede rekening gehouden met de 
onderhoudsplannen en de investeringsplannen 
 

- Geld- en kapitaalmarktpartijen 
Hier wordt aangegeven (inclusief hoofdsommen en looptijden) waar de stichting 
CPOW haar overtollige middelen heeft belegd/mag beleggen. 

 

 
Goedgekeurd door Voorzitter CvB d.d. 30 januari 2017 
Vastgesteld in de RvT vergadering van 7 maart 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


