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Betreft Handreiking Treasury 2015 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij informeer ik u over de geactualiseerde Handreiking Treasury 2015. De 
Handreiking Treasury is opgesteld als hulpmiddel voor decentrale overheden bij 
het (verder) verbeteren van de treasury. De Handreiking is geschreven voor 
financieel medewerkers, maar ook politieke ambtsdragers kunnen met de 
Handreiking meer inzicht krijgen in de treasury. In hoofdstuk 1 is een leeswijzer 
per doelgroep opgenomen. 
De Handreiking heeft een adviserende of beschouwende rol en legt dus geen extra 
verplichtingen bovenop de bestaande wettelijke kaders. 

De afgelopen vier jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest die van invloed 
zijn op de treasury van decentrale overheden. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding 
geweest om de Handreiking te actualiseren en uit te breiden ten opzichte van de 
vorige Handreiking Treasury, gepubliceerd in 2011. 

De wereldwijde financiële crisis heeft ertoe geleid dat er op Europees niveau 
maatregelen genomen zi jn, om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven nu en 
op langere termijn houdbaar blijven. Deze maatregelen zijn vertaald naar 
Nederlandse wetgeving, zoals de Wet houdbare overheidsfinanciën en de 
invoering van het verplicht schatkistbankieren, geregeld in de Wet financiering 
decentrale overheden (Wet fido). Daarnaast is er een Rijksbreed beleidskader 
ontwikkeld met betrekking tot het gebruik van derivaten door publieke 
instellingen. Dit beleidskader is uitgewerkt in regelgeving voor decentrale 
overheden (Wet fido en de Regeling uitzettingen derivaten decentrale overheden). 

U vindt de Handreiking Treasury 2015 op www.riiksoverheid.nl. 
Graag wil ik u vragen om deze brief ook onder de aandacht te brengen van uw 
financieel medewerkers. 

Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Namens deze, 

T. L iv ius 

Directeur Bestuur. Democratie en Financiën 
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