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Onderwerp:  Beleidsdeel en Beheersdeel Treasurystatuut 2014 

 

Gevraagd besluit: 

1. Het intrekken van het Treasurystatuut 2010;  

2. Het vaststellen van het Beleidsdeel Treasurystatuut 2014; 

3. Het vaststellen van de administratieve organisatie en interne beheersing in de vorm van het Beheersdeel 

Treasurystatuut 2014. 

 

 

Publiekssamenvatting 

Naar aanleiding van: 

1. de wijzing van de Wet financiering decentrale overheden inzake schatkistbankieren; 

2. het van kracht worden van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden; 

3. en het van kracht worden van de Wet houdbare Overheidsfinanciën wordt het Treasurystatuut 2010 herzien 

en ingetrokken. Het Beleidsdeel en het Beheersdeel van het Treasurystatuut 2014 worden vastgesteld.  

 

Inleiding 

Naar aanleiding van de wijzing van de Wet financiering decentrale overheden inzake schatkistbankieren, het 

van kracht worden van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden en de Wet houdbare 

overheidsfinanciën en de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het 

financieel beheer, ex artikel 212 Gemeentewet, wordt het Treasurystatuut 2010 herzien en ingetrokken. Het 

huidige Treasurystatuut 2010 is inwerking getreden op 1 januari 2010.  

 

Op 13 december 2013 is de Wet financiering decentrale overheden gewijzigd, Staatsblad 2013 530. 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

  Openbare lichamen kunnen uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak leningen 

aangaan, middelen uitzetten of garanties verlenen. Voor het overige houden zij hun liquide middelen in 

’s Rijks schatkist aan.    Openbare lichamen kunnen hun liquide middelen in de vorm van leningen uitzetten bij andere openbare 

lichamen, met dien verstande dat openbare lichamen geen leningen kunnen verstrekken aan openbare 

lichamen ten aanzien waarvan zij met het financiële toezicht zijn belast  Openbare lichamen kunnen derivaten hanteren of uitgezonderde middelen uitzetten indien deze 

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

door het lopen van overmatig risico.   Openbare lichamen sluiten ten gunste van personeel of politieke ambtsdragers geen contracten met 

betrekking tot hypothecaire leningen of garanties op de verstrekking van hypothecaire leningen door 

financiële instellingen.   Openbare lichamen ontvangen rente over de liquide middelen die zij in ’s Rijks schatkist aanhouden. De 
rente kan niet negatief zijn.   Openbare lichamen hebben een rekening-courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden, welke 

van rechtswege tot stand komt op de dag dat deze overeenkomst is ontvangen door het desbetreffende 

openbaar lichaam.  

 

Ook op 13 december 2013 is Regeling schatkistbankieren decentrale overheden van kracht geworden, 

Staatsblad 2013 34041. In de regeling zijn de vastgestelde regels ter uitvoering van het verplicht 

schatkistbankieren voor decentrale overheden uitgewerkt.  
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De regels bevatten onder ander de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen 

Schatkistbankieren (Rekening-Courant en modelovereenkomst), de rentevergoeding, de uitzonderingen en de 

overgangsbepalingen. 

 

Per 11 december 2013 is de Wet houdbare overheidsfinanciën van kracht, Staatblad 2013 531. In deze wet zijn 

regels vastgelegd voor het doelgericht streven naar houdbare financiën van de collectieve sector in nationaal en 

Europees verband. De regels bevatten:  Begrotingsbeleid;  Normering budgettair beleid decentrale overheden;  Bevoegdheden ten aanzien van de overige rechtspersonen met een wettelijke taak;  Vaststelling individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo;  NL-sanctie voor decentrale overheden;  Doorberekening van EU-sanctie aan decentrale overheden;  NL-sanctie voor overige rechtspersonen met een wettelijke taak;  Toepassing sanctiebevoegdheid;  Wijziging van enkele wetten. 

 

In het Beleidsdeel zijn de bovenstaande wijzigingen verwerkt. 

 

In het Beheersdeel heeft een actualisatie plaats gevonden van de Verantwoordelijkheden en de Bevoegdheden 

in verband met de wijzigingen in de organisatiestructuur, waarbij de strekking van de artikelen ongewijzigd is 

gebleven. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Niet van toepassing. 

 

Kader 

Conform de Wet fido, Ruddo, de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden, Regeling 

schatkistbankieren voor decentrale overheden, de Wet houdbare Overheidsfinanciën en de Gemeentewet. 

 

Argumenten 

Aanpassing van het Beleidsdeel aan de gewijzigde wet- en regelgeving en het actualiseren van het 

Beheersdeel naar aanleiding van de wijzigingen in de organisatiestructuur.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum op grond van artikel 2 Uitzonderings-

bepalingen, b. de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen 

beleidsvrijheid heeft van Referendumverordening gemeente Den Helder 2012. 

 

Financiële consequenties 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Realisatie 

Na vaststelling door uw raad wordt het Treasurystatuut 2014 per 1 oktober 2014 van kracht. 

 

Den Helder, 29 juli 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

drs. M.J. van Dam - Gravestijn CCMM  
  

 


