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1. INLEIDING 

 
Instellingen in het onderwijs zijn in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor hun financiën. 
Schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee 
waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere termijn moeten worden geschapen. 
 
Op basis van het voor een instelling geldende risicoprofiel ligt het voor de hand dat reserves worden 
opgebouwd. Afgezien van het feit of de stichting zijn beschikbare reserves uit overheidsmiddelen of 
private middelen heeft verkregen en/of verkrijgt past het in de eigen verantwoordelijkheid van Panta 
Rhei om de beschikbare middelen risicomijdend te beleggen.  
In de statuten van de stichting is geen bepaling opgenomen met betrekking tot het voeren van beleid 
op dit onderdeel. 
 
Gezien het bovenstaande is het wenselijk de hierop betrekking hebbende afspraken en het te voeren 
beleid vast te leggen in een treasurystatuut dat door het College van Bestuur wordt vastgesteld en 
vervolgens door de Raad van Toezicht moet worden goedgekeurd. In het treasurybeleid wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen beleid ten aanzien van publieke of privaatrechtelijke middelen.  
 
In dit statuut wordt beschreven welke treasurytaken en -verantwoordelijkheden van toepassing zijn 
voor Panta Rhei. Tevens worden de beleidskaders vastgelegd voor diegenen die bij deze taken en 
verantwoordelijkheden betrokken zijn. Het nu voorliggend document is een herziene versie van het 
vorige document Treasurystatuut dat hierbij vervalt.  
 
In dit statuut worden afspraken vastgelegd over onderwerpen als liquiditeitenmanagement, 
financierings- en beleggingsvraagstukken, het waar nodig aantrekken van middelen en de beheersing 
van renterisico’s en rentekosten.   
 

Bij het voeren van het treasurybeleid voor de middelen van Panta Rhei zijn uitsluitend de navolgende 
treasury-instrumenten toegestaan: 

• bancaire rekening-courantfaciliteiten; 

• termijndeposito’s en (internet)spaarrekeningen; 

• staatsobligaties en obligaties van financiële instellingen; 

• beleggingsproducten met hoofdsomgarantie. 
 

2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 

 
Treasury heeft bij Panta Rhei als doel: het minimaliseren van financiële risico’s, het optimaliseren van 
financiële baten (koerswinsten, dividenden en/of rentebaten) en het reduceren van financiële lasten. 
 
De algemene doelstelling voor de treasuryfunctie bij de stichting is dat deze de financiële continuïteit 
van de organisatie waarborgt.  

Een goede uitoefening van de treasuryfunctie moet bijdragen aan: 
1. het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen 

acceptabele condities; 

2. het rendement op liquide middelen, deposito’s en andere beleggingen; 
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3. het mijden van risico’s bij beleggingen; 
4. een kosteneffectief betalingsverkeer; 
5. het waar nodig aantrekken van kredietfaciliteiten; 
6. het nakomen van wettelijke verplichtingen inzake bovenstaande. 

 

3. BELEID TEN AANZIEN VAN LIQUIDITEIT & SOLVABILITEIT 

3.1 AARD EN OMVANG LIQUIDITEIT 

Panta Rhei houdt een zodanige omvang aan van liquide middelen c.q. kredietruimte dat zij steeds aan 
de korte-termijnverplichtingen zal kunnen voldoen. In het geval van tijdelijk overtollige middelen kan 
een deel van de beschikbare middelen zodanig worden uitgezet dat deze zonder al te veel kosten snel 
liquide te maken zijn (bijvoorbeeld vanwege een beroep op de buffer vanwege het feit dat gesignaleerde 
risico’s in de risicoanalyse zich in volle omvang voor doen). 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.  
 
Bij een liquiditeit die tijdelijk of langdurig hoger is dan de genoemde waarde wordt actief gezocht naar 
mogelijkheden om liquiditeiten rentedragend voor langere tijd uit te zetten of ze om te zetten in 
eenvoudig liquideerbare en risicomijdende beleggingen. 
 
De hoogte van dergelijke beleggingen en de termijn van uitzetting zijn afhankelijk van de te verwachten 
kasstromen en zijn mede afhankelijk van het verwachte rendement en rente- en/of beursklimaat.  
 
Bij het aanhouden en/of uitzetten van liquiditeiten en het beleggen wordt altijd gehandeld in 
overeenstemming met de, voor onderwijsinstellingen geldende Regeling uitzettingen en derivaten 
decentrale overheden (RUDDO) en de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. 
 
De combinatie van het aanhouden van liquide middelen op rentedragende bankrekeningen en een 
eventuele belegging in obligaties zal te allen tijde voldoen aan de navolgende interne afspraken: 
 

Aanhouden van een minimale 

liquiditeit van 2x het 

buffervermogen (totaal 2.426.000) 

op basis van risicoanalyse die om 

de 2 jaar wordt uitgevoerd.   

Aanhouden in de vorm van onmiddellijk opeisbare bank-

tegoeden of maanddeposito’s. 

Overige liquide middelen Ten minste 50% aanhouden in de vorm van termijn-

deposito’s, maximaal 50% beleggen in staatsobligaties 

 
Voor informatie over het beleid ten aanzien van het te bereiken rendement op tijdelijk of langdurig 
beschikbare middelen: zie paragraaf 6. 
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3.2 INFORMATIE OVER ONTWIKKELING LIQUIDITEIT  

Voor het plannen van de omvang en het tijdstip waarop middelen benodigd zijn, is een goede 
informatievoorziening vanuit de organisatie noodzakelijk. Het gaat dan vooral om inzicht in de 
kasstromen die de bedrijfsprocessen met zich meebrengen. 
In jaarbegroting, meerjarenbegroting en financiële maand- en kwartaalrapportages wordt daarom de 
ontwikkeling van de current ratio getoond. De genoemde documenten schetsen niet alleen een beeld 
van de ontwikkeling van baten en lasten, maar gaan ook uitdrukkelijk in de ontwikkeling van 
balansposten en kasstromen. 
Over deze informatievoorziening zijn nadere afspraken gemaakt in het handboek Administratieve 
Organisatie en Interne Controle van Panta Rhei. 
 

4. WETTELIJKE KADERS BELEGGEN EN LENEN  

 
De wettelijke kaders voor het beleid inzake beleggen, lenen en financiële derivaten zijn opgenomen in 
de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, 1 juli 2016).  

Voor Panta Rhei betekent dit dat: 

• Belegd mag worden in staatsobligaties van lidstaten (staat die lid is van de Europese Unie of 

een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische 

Ruimte), mits deze lidstaten lidstaat aan de ratingeisen voldoen zoals opgenomen in artikel 4 

eerste lid van de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. 

• Derivaten, leningen of beleggingen worden alleen aangegaan dan wel uitgezet bij financiële 

ondernemingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en die: 

- gevestigd zijn in een lidstaat; 

- minstens een single A-rating hebben, afgegeven door ten minste twee van de drie 

ratingsbureaus Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch. 

• Beleggingen, leningen en derivaten met publieke/private middelen worden alleen aangegaan 

in euro’s. 

• Panta Rhei is een niet-professionele belegger. Bij het aantrekken van leningen en het 

beleggen van tijdelijk overtollige middelen al dan niet in combinatie met financiële derivaten 

verzoekt Panta Rhei de financiële onderneming om zich als een niet-professionele belegger 

aan te merken. 

• Bij het afsluiten van een financieel derivaat met de financiële onderneming moet een 

raamovereenkomst worden afgesloten zoals opgenomen in bijlage I van de ‘Regeling 

beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. 

• Bij het aangaan van een derivatenovereenkomst moet een overeenkomst worden afgesloten 

zoals opgenomen in bijlage II van de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. 

• Private middelen vallen niet onder de Regeling beleggen en belenen OCW van 6 juni 2016. 

Desondanks mogen met private middelen niet zodanige risico’s worden aangegaan dat deze 

een negatief effect zouden kunnen hebben op de publieke middelen. Panta Rhei houdt ten 
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aanzien van beleggen en belenen van private middelen dezelfde richtlijn aan zoals ten 

aanzien van de publieke middelen.  

• In de bestemmingsreserves is scheiding aangebracht tussen publieke en private reserves. 

5 BELEID TEN AANZIEN VAN BELEGGINGEN 

5.1 AARD EN OMVANG BELEGGINGEN 

Met inachtneming van het onder 4 gestelde en de, in deze paragraaf genoemde regelingen kunnen 
liquide middelen waar nodig worden belegd.  

• Tijdelijk of langdurig beschikbare liquide middelen worden bij voorkeur op rentedragende 
bankrekeningen (rc, spaarrekeningen en/of deposito’s) aangehouden. Laat het rendement van 
deze aanpak te wensen over, dan kan worden gekozen om een deel van de beschikbare 
middelen te beleggen in (staats)obligaties, zoals in Hoofdstuk 6: Beleid ten aanzien van 
rendement, staat beschreven. 

• Er mag geen extern vermogen worden aangegaan met het doel de aangegaan gelden te 

beleggen of te belenen. 

• De periode van het beleggen is eindig en de belegging moet op een vooraf vastgestelde 

einddatum worden terugontvangen.  

• De hoofdsom van de belegging moet door de financiële onderneming te allen tijde worden 

gegarandeerd. 

•  Belegd mag niet worden in: 
 a. achtergestelde spaarrekeningen en achtergestelde deposito’s; 

 b. aandelen of vergelijkbare producten, tenzij deze van toepassing zijn voor de uitvoering van  

 de wettelijke taak van Stichting Panta Rhei. 

• Beleggingen moeten vooraf door het College van Bestuur ter goedkeuring aan de Raad van 

Toezicht worden gestuurd. 

• Gaan de beleggingen het bedrag van € 500.000, - te boven, dan wordt met een termijn       

(verval) kalender gewerkt. 

5.2 INFORMATIE OVER ONTWIKKELING BELEGGINGEN 

In jaarbegroting of meerjarenbegroting worden geen, nog niet gerealiseerde koerswinsten opgenomen. 
In de financiële maand- en kwartaalrapportages wordt de meerjarige ontwikkeling van de opbouw en 
waarde van beleggingen getoond. 
Over deze informatievoorziening zijn nadere afspraken gemaakt in het handboek Administratieve 
Organisatie en Interne Controle. 
 

6 BELEID TEN AANZIEN VAN RENDEMENT 

 
Panta Rhei streeft naar een minimaal rendement ter compensatie van de inflatie. Panta Rhei kiest 
ervoor om het beleggen te vermijden, tenzij andere mogelijkheden voor het aanhouden en uitzetten 
van liquide middelen naar mening van het College van Bestuur en Raad van Toezicht naar verwachting 
een te laag rendement opleveren. Indien om deze reden toch gekozen wordt voor het beleggen dan 
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gaat het uitsluitend om beleggen in effecten met hoofdsomgarantie. Beleggen zonder hoofdsom-
garantie is niet toegestaan. 
Panta Rhei streeft naar een jaarrendement op het aanhouden/uitzetten van liquide middelen dat ten 

minste gelijk is aan inflatie1 in dat jaar. Dit rendement zorgt ervoor dat de ‘koopkracht’ van de reserves 
niet wordt aangetast.  
In het jaarverslag (c.q. bestuursverslag) wordt het in dat jaar behaalde rendement vermeld en 
uitgedrukt in een percentage van de gemiddeld, gedurende dat jaar aanwezige financiële middelen. 
 

7. BELEID TEN AANZIEN VAN KOSTEN BETALINGSVERKEER 

 
Gezien de omvang van het betalingsverkeer is het van belang dat de financiële logistiek optimaal is 
ingericht. Panta Rhei zal haar betalingsverkeer zo inrichten dat het kosteneffectief kan worden beheerd. 
De bankrelaties van Panta Rhei zullen minimaal eens in de 4 jaar worden geëvalueerd.  
 
Bij de, door het College van Bestuur uitgevoerde evaluatie wordt het kostenniveau van het 
betalingsverkeer en het rendement op bij de huidige bankrelatie(s) aangehouden middelen vergeleken 
met de kosten/rendementen van twee andere banken en worden eventueel gesignaleerde tekort-
komingen in het betalingsverkeer besproken met de huidige bankier(s).  
Het College van Bestuur brengt de Raad van Toezicht van zijn bevindingen op de hoogte.  
 
Het openen en/of opheffen van bankrekeningen en het aangaan van nieuwe rekeningcourant-
overeenkomsten is, conform de Procuratieregeling, voorbehouden aan het College van bestuur. Het 
College van Bestuur autoriseert betalingsopdrachten; het verrichten van de dagelijkse betalingen is 
uitbesteed aan het administratiekantoor. In de dienstverleningsopdracht met het administratiekantoor 
zijn afspraken gemaakt over de borging van de betaalbevoegdheden en de functie-scheidingen. Er wordt 
gebruik gemaakt van autorisatie door ten minste twee van de dagelijkse administratie onafhankelijke 
medewerkers. 
 

8. BELEID TEN AANZIEN HET AANTREKKEN VAN KREDIETEN 

Panta Rhei zal alleen wanneer kasstroomvoorspellingen daartoe aanleiding geven, en binnen 
aanvaardbare risico's, financiering aantrekken.  
Het College van Bestuur zal in dat geval alle mogelijkheden voor garantiestelling door rijks- of 
gemeentelijke overheid onderzoeken en benutten, tenzij de voordelen van garantiestelling 
aantoonbaar niet opwegen tegen de nadelen.  
 
Het aangaan van kredieten behoeft te allen tijde voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. 
Het College van Bestuur zorgt dat de Raad van Toezicht bij dit alles tijdig beschikken over een meerjarige 
voorspelling van baten en lasten en van kasstromen zodat voldoende duidelijk wordt of en op welke 

                                                                 

1 Inflatiecijfer CBS (combinatie producenten/diensten) 
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wijze Panta Rhei op korte en lange termijn kan voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit het 
krediet. 
Bij het aantrekken van geldleningen worden offertes opgevraagd bij minimaal drie partijen zodat 
condities en kosten kunnen worden vergeleken. 
 

9. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE 

9.1 PLAATS BINNEN DE ORGANISATIE 

Het treasurystatuut wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. 
De uitvoering van de treasuryfunctie berust bij het College van bestuur. 
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totale uitvoering van het treasurybeleid. 

9.2 BESLUITVORMING 

Het College van Bestuur formuleert waar nodig voorstellen tot beleidswijzigingen betreffende treasury 
en stelt deze vast.  
Aanpassingen in het treasurystatuut behoeven altijd goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

9.3 UITVOERING BELEID 

Het treasurybeleid zal worden uitgevoerd door het College van Bestuur. 
Het besluit tot het aangaan van de betreffende overeenkomst van geldlening wordt genomen door het 
College van Bestuur.  
Het aangaan van geldleningen behoeft te allen tijde goedkeuring van de Raad van Toezicht. 
Zie voor een nadere opsomming van taken, verantwoordelijkheden en bijzonderheden Bijlage I 

9.4 EVALUATIE TREASURYSTATUUT 

Het statuut wordt uiterlijk na 4 jaar geëvalueerd en eventueel aangepast.  
Het besluit tot eventuele aanpassingen wordt genomen door het College van Bestuur en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 

9.5 CONTROLE ACCOUNTANT 

De externe accountant stelt in het kader van een rechtmatigheidsbeoordeling vast of is voldaan aan de 
Regeling Beleggen & Belenen. 
 

Aldus vastgesteld, oktober 2017 
 
 
Harry van de Kant 
College van Bestuur 
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BIJLAGE I: VERANTWOORDELIJKHEDEN & BEVOEGDHEDEN EN CONTROLE 

 

1.1 VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De verantwoordelijkheden voor de treasuryfunctie worden in onderstaande tabel weergegeven 

Functie Verantwoordelijkheden 

Raad van Toezicht het goedkeuren van het treasurystatuut.  
 

Het College van 

Bestuur:* 

het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en 
limieten; 
het vaststellen van de treasuryinformatie in de begroting, het jaarverslag ; 
het uitvoeren van het treasurybeleid;  
het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid; 
het opzetten van administratieve richtlijnen voor treasury; 
het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; 
het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie-
voorziening van de treasuryfunctie; 
het afsluiten van financiële contracten voortvloeiende uit bovenstaande 
deelfuncties; 
het rapporteren van de uitkomsten van interne controle op uitgevoerde 
treasurytransacties aan de Raad van Toezicht en in rapportages;   
het autoriseren van betalingen. 
 

Controller: 
het uitvoeren van de activiteiten voor de volgende deelfuncties: het risicobeheer, 
stichtingsfinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. 
Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf 
worden uitgevoerd; 
het ondersteunen van het saldo- en liquiditeitsbeheer, o.a. door het aanvullen van 
de kasbankrekeningen van de individuele scholen; 
het mede beheren van de geldstromen door het overboeken van saldi tussen 
lopende rekeningen en depositorekeningen; 
het onderhouden van operationele contacten met banken en overige financiële 
instellingen; 
het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; 
het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en 
hierover rapporteren aan het College van Bestuur; 
het voorbereiden van betaaltransacties. 
 

Administratiekantoor  
het administreren en archiveren van de transacties. 
 
 

*Als het College van Bestuur uit één persoon bestaat wordt de rood gearceerde regel geautoriseerd door de 
controller (‘vier-ogen-principe’). 
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1.2 BEVOEGDHEDEN 

In onderstaande tabel staan bevoegdheden voor treasury-activiteiten weergegeven  

Bevoegd orgaan 

Saldo-, liquiditeits- en geldstromenbeheer:  

Het uitzetten van middelen via  
deposito en spaarrekening 

College van Bestuur 

Betalingsopdrachten autoriseren College van Bestuur 

Bankrelatiebeheer:  

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen College van Bestuur 

Bankcondities en tarieven afspreken College van Bestuur 

Risicobeheer  

Het afsluiten van derivatentransacties Niet toegestaan 

Financiering en uitzetting:  

Het aangaan van kredieten Niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Raad van Toezicht  

Het alloceren van kredietfaciliteiten (selecteren 
van banken, toewijzen kredieten aan scholen 
etc.) 

College van Bestuur 

Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties 
zoals vastgelegd in treasurystatuut 

Niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Raad van Toezicht 

Het beleggen van middelen in garantieproducten Niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Raad van Toezicht 

Het verstrekken van leningen aan derden op 
grond van de publieke taak 

Niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Raad van Toezicht 

Het garanderen van middelen uit hoofd van de 
publieke taak 

Niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Raad van Toezicht 

Het (laten) afgeven van bankgaranties Niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
goedkeuring van de Raad van Toezicht 

 

1.3 CONTROLE NALEVING TREASURYSTATUUT 

De externe accountant controleert in het kader van zijn controleplan of de afspraken die in dit 
treasurystatuut zijn gemaakt worden nageleefd.  
 

1.4 OVERIGE BEPALINGEN 

De nadere administratieve organisatie en interne controle op het gebied van treasury is opgenomen in 
een aparte paragraaf van het Handboek Administratieve Organisatie en Interne Controle van Panta Rhei.  
De belangrijkste bepalingen met betrekking tot de controle van facturen en hun daarop volgende 
betaling worden ook nog eens samengevat in bijlage I van het Aanbestedings- en inkoopbeleid van 
Panta Rhei. 
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BIJLAGE II: KREDIETWAARDIGHEIDSBEOORDELINGEN 

LANGE TERMIJN RATINGS Standard & Poors Moody’s 

Extreem sterke capaciteit om aan financiële 

verplichtingen te voldoen. 

AAA Aaa 

Zeer sterke capaciteit om aan financiële verplichtingen 

te voldoen. Veiligheidsmarges echter minder hoog 

dan bij AAA. 

AA Aa 

Sterke capaciteit om aan financiële verplichtingen te 

voldoen. Echter gevoeliger voor veranderende 

omstandigheden. 

A A 

Adequate capaciteit om aan financiële verplichtingen 

te voldoen. 

Veranderende omstandigheden kunnen de capaciteit 

verzwakken. Lager dan BBB beleggen wordt als 

speculatief gezien. 

BBB Baa 

KORTE TERMIJN RATINGS   

Extreem sterke respectievelijk sterke capaciteit om 

aan financiële verplichtingen te voldoen. 

A-1 (+) P-1 

Voldoende capaciteit om aan verplichtingen te 

voldoen. Echter gevoeliger voor veranderende 

omstandigheden. 

A-2 P-3 

Adequate capaciteit om aan financiële verplichtingen 

te voldoen. Veranderende omstandigheden kunnen 

de capaciteit verzwakken.  

A-3 P-3 

Tegenpartij is kwetsbaar Beleggen is speculatief. B Geen rating 

 


