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1. INLEIDING

Sinds 2010 geldt de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en 
onderzoek. Dit betekent dat schoolbesturen het jaarlijkse bedrag dat zij aan bekostiging 
krijgen (lumpsum) en waarmee zij hun onderwijstaken moeten zien uit te voeren, 
risicomijdend moeten beleggen. Daarbij dienen zij een dusdanig beleggingsbeleid te voeren 
dat ook de 'bedrijfsvoering' op langere termijn wordt gewaarborgd.  

Op 6 juni 2016 is door het Ministerie van OCW een nieuwe regeling ‘beleggen, lenen 
en derivaten OCW 2016’ gepubliceerd. Met deze publicatie wordt de oude regeling uit 2010 
per 1 juli 2016 ingetrokken. Door de invoering van deze nieuwe regeling en de periodieke 
evaluatie (conform artikel 3.3) is het treasurystatuut opgesteld. Dit treasurystatuut 
vervangt het voorgaande treasurystatuut, wat op 14-11-2019 was vastgesteld tijdens de ALV.  

Ongeacht de omvang en herkomst van de reserves, uit rijksbekostiging dan wel van 
private bronnen, is het bestuur van Vereniging Nieuwe School Edam (DNS) van mening dat 
het haar verantwoordelijkheid is om de beschikbare middelen risicomijdend te 
beleggen, zodat de reserves kunnen blijven dienen c.q. kunnen worden aangewend 
voor de doelen waarvoor zij gevormd zijn. 

In de statuten van DNS is geen bepaling opgenomen met betrekking tot het te 
voeren beleid op treasury gebied. Het is echter wenselijk het te voeren 
beleggings- en beleningsbeleid en de taken en verantwoordelijkheden terzake vast te 
leggen in een treasurystatuut dat door de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt 
vastgesteld. Na goedkeuring door de ALV van dit statuut zal vervolgens periodiek, in 
de jaarstukken, worden toegelicht hoe er met treasury is omgegaan.  

In dit treasurystatuut worden beleidsuitgangspunten over onderwerpen als beheersing 
van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd en 
de administratieve organisatie rondom de treasury. 
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2. DOELSTELLING TREASURY

Treasury heeft bij DNS primair als doel het zodanig beheren van haar middelen dat financiële 
risico’s zo veel mogelijk worden beperkt, dat met inachtneming dáárvan wordt gestreefd naar 
een zo hoog mogelijk rendement en dat financieringskosten zo veel mogelijk worden beperkt. 

De primaire doelstelling van DNS is het werkzaam zijn op het gebied van onderwijs, zoals 
vastgelegd in artikel 2 van de statuten van de vereniging. Als gevolg hiervan is het financieren 
en beleggen ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling. 

De algehele doelstelling van treasury bij DNS is dat deze de financiële continuïteit van de 
organisatie waarborgt. Daarbij zal DNS alleen EURO`s aanhouden of aantrekken. De financiële 
continuïteit wordt nader uitgewerkt in de volgende aspecten: 
• Liquiditeit op korte en lange termijn
• Lage financieringskosten
• Liquideerbare en risicomijdende beleggingen
• Kosteneffectief betalingsverkeer
• Beheersen en bewaken financiële risico’s

2.1 Liquiditeit 

DNS zal ervan verzekerd moeten zijn te allen tijde aan haar verplichtingen te kunnen voldoen 
en zo nodig ook altijd middelen te kunnen aantrekken. Het aantrekken van middelen zal 
zowel op korte als op lange termijn verzekerd moeten zijn. Om de liquiditeitspositie zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten op de liquiditeitsbehoefte, wordt er periodiek en minimaal eens 
per jaar, een liquiditeitsprognose opgesteld, die een periode van vijf jaar beslaat.  

2.2 Financieringskosten 

DNS heeft tot doel in eigen liquiditeit te voorzien en wil bij voorkeur geen gebruik maken van 
een kredietfaciliteit. Is dit niet meer te voorkomen dan zal DNS binnen aanvaardbare risico's 
financiering aantrekken tegen zo laag mogelijke financieringskosten. Hiertoe zal DNS per 
geval onderzoeken of garantiestelling door rijks- of gemeentelijke overheid mogelijk is.  

Bij het aantrekken van langlopende leningen worden offertes opgevraagd bij minimaal 2 
partijen1 en wordt het besluit genomen door de ALV. 

Wanneer het saldo van een kredietfaciliteit structureel hoger dan gewenst dreigt te worden, 
dient onderzocht te worden hoe dit kan worden weggewerkt. Indien nodig en financieel 
verantwoord zal een langlopende financiering worden aangetrokken. De mogelijkheid tot het 
aantrekken van langlopende financiering is in grote mate afhankelijk van garantiestellingen 
door de rijks- en/of gemeentelijke overheid. Dit hangt samen met de bekostigingsregels 
van het primair onderwijs en heeft nagenoeg uitsluitend betrekking op de huisvesting of in 
het verlengde hiervan energiebesparende maatregelen. 

1 Op 18 december 2018 is de regeling beleggen, belenen en derivaten met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016 aangepast. In artikel 4, eerste 
lid, van de regeling stond dat leningen alleen aangetrokken mochten worden bij financieel ondernemingen die aan bepaalde eisen voldoen. Het is 
door de aanpassing toegestaan ook een lening aan te gaan bij een maatschappelijke instantie of lokale overheid. 
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2.3 Liquideerbare en risicomijdende beleggingen 

DNS heeft het voornemen om overtollige gelden alleen weg te zetten op spaarrekeningen of 
spaardeposito’s (niet achtergesteld) bij in Nederland gevestigde financiële ondernemingen als 
bedoeld in de Wet op het Financieel toezicht, met tenminste een single A-rating. De rating is 
afgegeven door ten minste twee van de vier ratingbureaus, te weten Moody’s, Standard and 
Poor’s, Fitich en DBRS.  

De organisatie van DNS heeft niet de benodigde kennis om ander soort beleggingen te doen. 
Het handelen in waardepapieren (zoals aandelen, obligaties), financiële derivaten, crypto 
als mede rente-instrumenten is uitgesloten. 

Het bestuur streeft ernaar om haar gelden te spreiden over spaarrekeningen bij 
verschillende banken.  

Gezien het feit dat de kredietwaardigheid van banken onderhevig kan zijn aan veranderingen, 
zal door het bestuur periodiek herzien worden of de spaargelden en deposito’s bij de 
gekozen banken moeten blijven. 

DNS verstrekt zelf geen leningen aan derden, noch aan personeel, noch aan 
andere instellingen of organisaties. 

Het bestuur mag te allen tijde besluiten om over te gaan tot schatkistbankieren bij het 
Ministerie van Financiën, louter voor haar  publieke middelen.

2.4 Kosteneffectief betalingsverkeer 

Gezien de beperkte omvang van het betalingsverkeer heeft DNS een aantal bankrelaties 
op basis van standaard voorwaarden. Deze bankrelaties moeten vier jaarlijks worden 
beoordeeld door het bestuur om te na te gaan of deze nog aan de verwachtingen voldoen. 

2.5 Beheersen en bewaken financiële risico’s 

Het treasurybeleid van DNS is gericht op het uitsluiten dan wel minimaliseren van het 
debiteurenrisico, het renterisico en het interne liquiditeitsrisico.  

Het interne liquiditeitsrisico’s wordt beperkt door treasury activiteiten te baseren op een 
korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een meerjarige 
liquiditeitenplanning met een looptijd van minimaal 5 jaar. 

https://www.dsta.nl/schatkistbankieren/klanten/onderwijsinstellingen
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3. INTERNE ORGANISATIE

3.1 Plaats binnen de organisatie 

Het treasurystatuut wordt vastgesteld door de ALV. 

De uitvoering van de treasury functie wordt door de ALV gemandateerd aan het bestuur, de 
schooldirecteur en de externe administrateur.  

Er wordt toezicht gehouden door de Commissie van Toezicht, conform artikel 16, lid 4 t/m 6 
van de statuten.  

De externe accountant zal in de reguliere controle van de jaarrekening een rapportage 
opnemen over de financiële positie van DNS en toets jaarlijks of DNS conform de regeling 
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 heeft gehandeld bij het aantrekken van nieuwe 
financiële producten en dat er geen toezichtbeperkende bepalingen zijn opgenomen in de 
contracten. 

3.2 Uitvoering treasurybeleid 

Het treasurybeleid wordt uitgevoerd door het bestuur, de schooldirecteur en de externe 
administrateur (SKOV).  

Het bestuur bepaalt in overleg met de schooldirecteur en de externe administrateur met 
welke bankrelaties wordt gewerkt en welke spaarrekeningen worden gebruikt. 

Wijzigingen in het beleid worden alleen van kracht als de ALV daartoe heeft besloten. 

-Rijksbijdrage:
Het bestuur is gezamenlijk bevoegd op rekeningen bij ABNAMRO, conform de statuten 
artikel 12.

Het bestuur richt vervolgens middels internetbankieren b i j  A B N A M  R O  de procuratie in 
van het SKOV. Hierbij wordt er altijd onderscheid gemaakt tussen de bevoegdheid van 
invoeren en autoriseren. 

Bij uitzonderlijke betalingen die buiten de maximale hoogte vallen welke staat beschreven in 
artikel 12 lid 4 zal er eerst goedkeuring worden gevraagd aan de ALV. Deze procedure staat 
beschreven in artikel 12 lid 3 en 4 van de statuten. De betaling zal vervolgens door 
het bestuur, eventueel in samenspraak met het SKOV, worden uitgevoerd. 

Het SKOV administreert de betalingsverplichtingen en zorgt voor de betaalbaarstelling ervan.
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- Ouderbijdrage: 
Het bestuur is gezamenlijk bevoegd op rekeningen bij de ING, conform de statuten artikel 
12. Ze verzorgt het betalingsverkeer. SKOV is verantwoordelijk voor de administratie.

De penningmeester zorgt voor de incasso van de vrijwillige ouderbijdrage en de 
vrijwillige schoolkosten, middels de rekeningen bij ING. Doorgaans zal de 
pennigmeester hierbij samenwerken met de administratief medewerker in dienst van DNS.

De penningmeester kan een lid van de vereniging vragen, die op basis van alleen inzicht en 
onder geheimhoudingsplicht (privacygevoelige informatie), de voortgang van de 
ontvangen betalingen administreert en aan de penningmeester rapporteert.

- Kasgeld school:

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd op rekeningen bij de Rabobank, conform de statuten 
artikel 12. Ze verzorgt het betalingsverkeer. SKOV is verantwoordelijk voor de 
administratie.

De penningmeester verstrekt een bankpas voor de betaalrekening bij de Rabobank aan de 

schooldirecteur. De hoogte van een betaling staat maximaal op EUR 2.500,-. Verder is het 
mogelijk online aankopen te doen met deze bankpas ten behoeve van DNS of contant geld op 
te nemen.

De schooldirecteur beheert deze betaalrekening (RABO) middels zijn betaalpas voor de 
kleine uitgaven tbv DNS. De schooldirecteur rapporteert achteraf aan de 
penningmeester en informeert het SKOV. 

SKOV is verantwoordelijk voor de administratie. 

De schooldirecteur beheert tevens de kleine (chartale) kas en geeft verantwoording achteraf 
aan de penningmeester. De omvang van chartaal geld is beperkt tot het hoogst nodige. Denk 
aan excursies, schoolreis of een klein bedrag per bovenbouwer om een cadeau te kopen voor 
een mede  bovenbouwleerling in het kader van de Sint viering.

- Overtollige liquiditeiten
Het bestuur is gezamenlijk bevoegd op rekeningen bij de ASN Bank, conform de statuten 
artikel 12. Ze verzorgt het betalingsverkeer. SKOV is verantwoordelijk voor de 
administratie.

Het bestuur streeft ernaar om haar gelden te spreiden over spaarrekeningen bij verschillende 
banken. De spaarrekening bij ASN is alleen bedoeld voor het stallen van overtollige 
gelden en/of gelden die bestemd zijn voor toekomstige reserveringen.  

Betalingen vanaf de ASN worden alleen gedaan naar een van de andere bankrekeningen op 
naam van vereniging Nieuwe School. Gezien de gelden hiermee altijd binnen de school 
blijven zijn er geen beperkingen op de hoogte van deze specifieke betalingen.  
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- Niet-publieke middelen 
Mocht er op enig moment sprake zijn van niet-publieke middelen, dan worden deze op 
een aparte bankrekening geadministreerd en vallen deze onder het treasurybeleid. 

3.3 Evaluatie treasurystatuut 

Dit statuut wordt uiterlijk na vier jaar, voor het eerst op de ALV in 2026, geëvalueerd 
en eventueel aangepast. Die evaluatie vindt plaats in een bestuursvergadering. De 
uitkomst hiervan wordt gerapporteerd aan de ALV die kan besluiten tot eventuele 
aanpassingen. 

Eénmaal per jaar (of zoveel vaker als de marktsituatie daartoe aanleiding geeft) initieert 
het Bestuur een evaluatie in de vergadering met de Commisie van Toezicht inzake de 
uitvoering van het treasurybeleid.  

Tijdens deze evaluatie komt aan de orde:

• Overzicht en analyse van de huidige liquiditeits- en risicopositie,
• prognose van de ontwikkelingen op de financiële markten (rentevisie),
• resultaten ten opzichte van de begroting en het treasuryplan,
• de transacties die de afgelopen periode zijn aangegaan op de geld- of 

kapitaalmarkt.
3.4 Verantwoording 

Vereniging Nieuwe School doet ieder jaar in de jaarstukken ten aanzien van de publieke 
middelen verslag van haar beleid ten aanzien van de beleggingen en leningen, de uitvoering 
van het beleid in de praktijk, de uitstaande beleggingen en leningen en de aangetrokken 
en afgesloten leningen.  

Hierbij wordt: 

a) een vergelijking gemaakt met de gegevens van het voorgaande jaar;
b) in geval van beleggingen2 jaarlijks gemeld op welk moment de belegging vrijvalt;
c) een rapportage over het treasurystatuut opgenomen, waarin tenminste verslag gedaan 

over:
1. het beleid en de uitvoering ten aanzien van beleggen, lenen en derivaten;
2. de soorten en omvang van de beleggingen en leningen en derivaten;
3. de looptijden van de beleggingen, leningen en derivaten.

Verder zullen artikel 16 en 17 van de statuten, aangaande verslag en verantwoording in acht 
worden genomen. 

3.5 Vaststelling 

Vaststelling van dit statuut heeft plaatsgevonden tijdens de ALV van 17 juni 2021. 

2 Het handelen in waardepapieren (zoals aandelen, obligaties), financiële derivaten als mede rente-instrumenten is uitgesloten. 




