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 TREASURY STATUUT 
 

Context Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (hierna te 
noemen BePO) krijgt jaarlijks geld waaruit alle kosten moeten worden gedekt en 
waarmee waarborgen voor de bedrijfsvoering op langere termijn geschapen 
moeten worden. Op basis van het voor BePO geldende risicoprofiel ligt het voor 
de hand dat reserves worden opgebouwd. En afgezien van het feit of BePO haar 
beschikbare reserves uit overheidsmiddelen heeft verkregen en/of verkrijgt past 
het in de eigen verantwoordelijkheid van BePO om de beschikbare middelen 
risicomijdend te beheren. Daarnaast stelt de overheid regels. Onderwijsinstellin-
gen moeten voldoen aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW. 
 
Dit statuut beschrijft doel, aanpak en verantwoording van de treasuryfunctie 
binnen het samenwerkingsverband. In het statuut staat opgenomen welke 
treasury taken en -verantwoordelijkheden van toepassing zijn voor BePO. 
Daarnaast worden de beleidskaders vastgelegd voor diegenen die bij deze taken 
en verantwoordelijkheden betrokken zijn. Het statuut bevat verder de afspraken 
over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en 
beleggingsvraagstukken. 
 
Het BePO bestuur heeft de eerste versie van het treasury statuut vastgesteld in 
januari 2016 na goedkeuring door de algemene vergadering. De voorliggende 
versie van het statuut bevat in vergelijking met de voorgaande versie voor een 
beperkt aantal onderdelen een nadere uitwerking. Het BePO bestuur heeft de 
voorliggende versie van het treasury statuut vastgesteld tijdens de vergadering 
op 15 maart 2017. 

Opsteller BePO directeur 

Status Vastgestelde versie 

Datum Maart 2017 

Communicatie Het treasury statuut staat gepubliceerd op de BePO site. 

  

1. Treasury beleid 

 
In het treasury statuut wordt het beleid geformuleerd omtrent de wijze waarop binnen BePO moet 
worden omgegaan met financiële middelen, zoals die ter beschikking zijn gesteld voor het realiseren 
van de statutair vastgelegde doelstellingen. 
 
De middelen van BePO dienen geheel te worden ingezet voor het realiseren van de primaire 
doelstelling. Het vormen van reserves, anders dan reserves die worden aangehouden in het kader 
van een noodzakelijk weerstandsvermogen, en daarmee het laten renderen hiervan is geen 
onderdeel van het beleid van BePO en kan zelfs als strijdig met de doelstellingen worden getypeerd. 
Het vormen van reserves gebeurt in samenhang met het beheersen en minimaliseren van financiële 
risico’s die aan de financiële posities en geldstromen van het samenwerkingsverband zijn 
verbonden. Er wordt gestreefd naar een reservepositie die noodzakelijk is vanuit de risico-
inventarisatie.  
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Liquiditeit  

BePO zal een zodanige omvang aan liquide middelen c.q. kredietruimte aanhouden dat zij steeds aan 
haar korte termijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Hiervoor wordt de meerjarige (5 jaar 
perspectief) liquiditeitsplanning/kasstroomprognose  opgesteld. 
(Tijdelijk) overtollige middelen zullen worden gestort op een rentedragende rekening, bij de 
huisbankier. Deze middelen dienen te allen tijde direct liquide te kunnen worden gemaakt.  
Het samenwerkingsverband houdt geen beleggingen aan. 
 
Financiering 
Het samenwerkingsverband maakt geen gebruik van financieringen.  

Betalingsverkeer  

Gezien de omvang van het betalingsverkeer is het van belang dat de financiële logistiek optimaal is 
ingericht. BePO zal haar betalingsverkeer zo inrichten dat het tegen zo laag mogelijke kosten kan 

worden beheerd. Contante geldhandelingen vinden niet plaats.  
 
Het betalingsverkeer wordt uitgevoerd volgens de door het BePO bestuur vastgestelde richtlijn 
betalingsverkeer. 

Interne en externe controle  

De interne controle wordt belegd bij de controller die jaarlijks door het BePO bestuur wordt 
benoemd. 
 
Het bestuur hanteert de volgende maatregelen in samenhang met de interne controle: 

 Functiescheiding: medewerkers die betrokken zijn bij het voorbereiding van transacties zijn niet 
betrokken bij het feitelijk administratief vastleggen daarvan. Er is functiescheiding tussen het 
betaalbaar stellen van facturen, het boeken van facturen, het aanmaken van betaalbatches en 
het verrichten van de feitelijke betaalhandeling in het telebankiersysteem. 

 Vastleggen van besluiten over betalingen blijkend uit de goedkeuring van de BePO directeur. 

 Zorgvuldige dossiervorming waaruit de uitvoering van het treasurybeleid eenduidig en direct 
blijkt. Het dossier bevat tenminste alle originele brondocumenten van transacties, de vastlegging 
van besluiten en alle relevante informatie. 
 

De externe accountant zal jaarlijks, overeenkomstig de richtlijnen van OCW in het controleprotocol 
OCW voor de sector PO/VO, in de reguliere controle van de boekhouding controleren in hoeverre 
het Treasurystatuut wordt nageleefd.  

 

2. Interne organisatie treasury functie  

Plaats binnen de organisatie 

Het treasury statuut wordt vastgesteld door het BePO bestuur. Het bestuur bepaalt daarmee het 

treasurybeleid. 

Transparantie van doelstellingen, beleid 

In periodieke rapportages wordt inzicht gegeven in de besteding van de ter beschikking gestelde 

financiële middelen  en hoe de werkelijke besteding zich verhoudt tot de geformuleerde doelen en 

beleidsvoornemens. Daarnaast bevat de rapportage het overzicht en de analyse van de actuele 

liquiditeits- en risicopositie van het samenwerkingsverband. 
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Uitvoering  

De uitvoering van de treasuryfunctie is in formele zin ondergebracht bij de penningmeester van het 

BePO bestuur. De dagelijkse uitvoering ervan vindt plaats door de BePO directeur die hiervoor door 

het BePO bestuur is gemandateerd. De directeur rapporteert hierover aan het BePO bestuur. 

Verantwoording 

Het BePO bestuur stelt jaarlijks een treasury adviescommissie in die het bestuur rapporteert over de 
uitvoering van het treasurybeleid. 

Beleidswijzigingen  

Voorstellen tot beleidswijzigingen zullen worden gedaan via de BePO directeur en worden 
vervolgens vastgesteld door het BePO bestuur.  

Evaluatie  

Het statuut wordt uiterlijk na 2 jaar, voor het eerst uiterlijk op 1 april 2019, geëvalueerd en 
eventueel aangepast. De evaluatie (en het besluit tot eventuele aanpassingen) vindt plaats in een 
BePO bestuursvergadering.  
Bij de periodieke actualisatie van het statuut wordt aandacht geschonken aan de vraag of de inhoud 
ervan zich verdraagt met de regelgeving van de overheid rond belenen en beleggen. 
 

3. Liquiditeitenplanning (korte en middellange termijn)  

 
De liquiditeitenplanning is gebaseerd op de begroting en meerjarenbegroting. Uit de jaarbegroting 
blijkt in welke omvang door het jaar heen middelen aanwezig dienen te zijn om aan alle lopende 
verplichtingen te kunnen voldoen. De planning op middellange termijn (meerjarenbegroting) is 
tevens een weergave van de verwachtingen ten aanzien van investeringen.  
De liquiditeitenplanning maakt onderdeel uit van de jaarlijkse begrotingsprocedure. Bij de 
rapportagemomenten, zoals vastgesteld in de planning en control cyclus, wordt tevens 
gerapporteerd over de liquiditeitenontwikkeling.  
 


