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Outsourcing

Drs. H.A.L.M. van Horn RA RC1

Het uitbesteden van bedrijfsprocessen die niet tot de
kernactiviteiten van de onderneming worden gerekend,
wordt door het management van bedrijven inmiddels
beschouwd als een zaak van goed ondernemersschap.
Outsourcing van productie, logistiek, computerafde-
ling, (personeels)administratie, werving en selectie van
personeel, call centers, enzovoort, zijn zodanig gemeen-
goed geworden dat zij in een artikel niet behoeven te
worden toegelicht. Echter het uitbesteden door de onder-
neming van haar treasury-activiteiten is een onderwerp
waar een taboe op lijkt te rusten; het ontwikkelt zich
maar moeizaam. Toch zijn er goede redenen het te over-
wegen.

1. Kosten en risico’s van 
een eigen treasury

Qua naamgeving zou financiële outsourcing doen ver-
moeden dat het hier uitbesteding betreft van alle finan-
ciële activiteiten van een onderneming. Verdelen wij deze
financiële activiteiten in financial accounting, manage-
ment accounting en treasury, dan vindt uitbesteding van
de eerste categorie het meest plaats, terwijl de derde
categorie het minst wordt uitbesteed. Uit economische

overwegingen lijkt dit niet logisch omdat treasury speci-
alistische expertise vereist, die schaars op de arbeids-
markt verkrijgbaar is en daarom een hoge prijs heeft.
Teneinde daarom deze expertise rendabel te kunnen
inzetten, is een onderneming nodig van voldoende schaal-
grootte waar het volume en de problematiek van de trea-
sury-activiteiten een kritische omvang hebben bereikt.
Maar dat is nog maar één aspect. 

Een ander aspect zijn namelijk de risico’s die een treasury-
organisatie van ontoereikende omvang met zich brengt.
In deze situatie is er namelijk onvoldoende mogelijkheid
tot functiescheiding, met name tussen de vaststelling van
het treasury-beleid, de uitvoering van treasury-trans-
acties en het administratief beheer daarvan. In de finan-
ciële wereld is intussen genoegzaam bekend tot welke
publicitaire en financiële débacles dit kan leiden.

2. Afbakening probleem-
stelling en aanpak

Er is dus reden om aan de overweging om treasury uit te
besteden evenveel aandacht te besteden als aan het out-
sourcen van financial en/of management accounting.
Vooral ook om te kunnen beoordelen of treasury out-
sourcing wellicht een oplossing kan bieden voor de
zojuist geschetste problematiek. 

De tot nu toe verschenen literatuur over het uitbesteden
van financiële activiteiten besteedt voornamelijk aan-
dacht aan het uitbesteden van ‘accounting’-activiteiten
door bedrijven en non-profit-organisaties aan derden of
aan een separate onderneming binnen concernverband,
bijvoorbeeld een Financial Shared Service Center of
Accounting House, dat specifiek voor dit doel is opgezet.
De afweging van de voor- en tegenargumenten die bij
outsourcing worden gebruikt en het proces van uitbeste-
den zijn bij treasury outsourcing grosso modo dezelfde
als bij accounting. Omdat wij dit reeds eerder besproken
hebben (Van Horn, 1999, 2000, 2002), zullen wij ons in
dit artikel beperken tot de volgende drie onderwerpen.

Allereerst zullen wij afbakenen welk deel van de finan-
ciële processen wij als treasury-activiteiten zullen bestem-
pelen. Ten tweede zal een aantal karakteristieken van het
uitbesteden van treasury-activiteiten worden besproken.
Ten derde zal een aantal saillante verschillen tussen het
uitbesteden van enerzijds treasury-activiteiten en ander-
zijds accountingprocessen worden besproken. Het arti-
kel wordt afgesloten met een conclusie.

3. Wat is treasury?

Tegen de achtergrond van de voornoemde tweedeling in
processen van de financiële functie van de onderneming,
zullen wij nu bespreken welke financiële activiteiten wij
onder treasury verstaan. 
Is de literatuur al niet eenduidig over welke activiteiten
er onder ‘finance’ en/of ‘treasury’ worden gerubriceerd, de
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praktijk bij ondernemingen is nog weerbarstiger doordat
treasury-activiteiten soms (deels) bij controlling en/of
accounting zijn ondergebracht. Overigens veelal om prag-
matische redenen omdat er onvoldoende schaalgrootte is
om een aparte treasury-afdeling in stand te houden. Of,
een situatie die historisch en onbewust zo is gegroeid;
vaak ook ontstaan door de specifieke belangstelling van
de betrokken functionarissen.

Voor het doel van deze bijdrage zullen wij de volgende
financiële activiteiten van een onderneming rangschik-
ken onder de term ‘treasury’. 
• Het beleid van de onderneming met betrekking tot

een optimale vermogensstructuur. Het gaat hier om
vraagstukken van de gewenste solvabiliteit, de ver-
eiste liquiditeit en de kosten van het ter beschikking
gestelde vreemde en eigen vermogen: ‘weighted ave-
rage cost of capital’ (WACC). 

• Een beleid om bij een geformuleerde rendementseis
het risicoprofiel van de onderneming te verlagen. Dit
wordt gerealiseerd door ‘risk management’ van markt-
en kredietrisico’s:
– rentekosten en -opbrengsten;
– transacties in vreemde valuta;
– debiteuren- en landenrisico’s;
– effecten;
– transacties op goederen (termijn)markten,
en het beleid met betrekking tot de inzet van finan-
ciële instrumenten om deze risico’s te beheersen. Al
dan niet ondersteund met een rentevisie en het gebruik
van technieken om risicoposities te kwantificeren.

• Het op basis van het treasury-beleid en de kapitaals-
behoeften voor de korte en lange termijn aantrekken
en uitzetten op de vermogensmarkten van gelden tegen
de meest gunstige voorwaarden. Dit ten behoeve van
de ondernemings- en projectfinanciering.

• Het beheer van het werkkapitaal: ‘cash management’.
Het gaat hier vooral om het optimaliseren van het
kas- en banksaldo in relatie tot te verrichten betalin-
gen aan crediteuren en te ontvangen bedragen van
debiteuren.

• Het beheer van investeringen en beleggingen.
• Daarnaast zijn er nog enkele onderwerpen die wel als

taak bij de treasury-afdeling worden neergelegd:
– het onderbrengen bij derden van pensioenver-

plichtingen;
– het verzekeren van diverse bedrijfsrisico’s; 
– het ontwikkelen en beheer van een voor de onder-

neming optimale fiscale structuur;

– contacten met vermogenverschaffers en beurs-
instanties (‘investor relations’); 

– aanvragen en afhandelen van subsidies.

In paragraaf 6 zullen wij nagaan welke van de boven-
staande treasury-taken reeds op enige wijze worden uit-
besteed. Maar eerst bespreken wij een aantal karakte-
ristieken van treasury die pleiten voor uitbesteding.

4. Waarom treasury 
uitbesteden?

Wij zullen nu achtereenvolgens de argumenten bespre-
ken welke pleiten voor het uitbesteden van treasury-
taken.

4.1. Beleid, organisatie en control

Zoals een aantal algemeen bekende incidenten in de finan-
ciële wereld in het verleden heeft aangetoond, ontbreekt
het bij veel ondernemingen aan een treasury-beleid. Zo’n
beleid kan worden geconcretiseerd door het opstellen
van een Treasury-Statuut.
Als er een treasury-beleid is, is de vraag of dit beleid is
uitgewerkt in werkprocedures voor de treasury-organisa-
tie met vervolgens een adequate controle op de naleving
ervan. Teneinde ongelukken te voorkomen, vereist die
treasury-organisatie overigens een strikte functieschei-
ding tussen de vaststelling van het treasury-beleid, de
uitvoering, dat wil zeggen het in opdracht uitvoeren van
financiële transacties en de administratie van die trans-
acties.

Het uitbesteden van treasury-taken dwingt de onderne-
ming een beleid voor treasury management te formuleren:
het kader waarbinnen de dienstverlener mag functione-
ren. Het dwingt de onderneming werkprocedures vast te
leggen volgens welke financiële transacties door de dienst-
verlener mogen worden uitgevoerd. Dit zal worden opge-
nomen in een af te sluiten ‘Service Level Agreement’
(SLA).

Het uitbesteden brengt automatisch een functiescheiding
teweeg tussen formulering van het treasury-beleid en de
opdrachtgeving tot het verrichten van financiële transac-
ties enerzijds en het uitvoeren van die transacties ander-
zijds. De administratie van de transacties vindt plaats
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binnen de controllersafdeling van de opdrachtgever ter
registratie van de financiële positie van de onderneming
en dient mede als controle op de werkzaamheden van de
dienstverlener.

4.2. Expertise 

Treasury-activiteiten vereisen specialistische kennis van
financiële producten, de werking van financiële markten
en de op die markten werkzame partijen. Heeft men als
onderneming die expertise niet in huis, en wil men toch
zelf (financiële) zaken doen, dan betaalt de ondernemer
daarvoor een prijs in termen van (hogere) risico’s en
(hogere) kosten voor transacties door onbekendheid. Ove-
rigens worden deze risico’s soms wel onderkend, maar
leidt dit ertoe dat er een treasury-afdeling ontstaat die
kwalitatief en kwantitatief niet in verhouding staat tot de
omvang van het transactievolume: zij is ‘overstaffed’,
waardoor vermijdbare overheadkosten worden gemaakt.

Het uitbesteden biedt de onderneming de mogelijkheid
tot ‘rightsizing’ van de omvang van haar treasury-acti-
viteiten met de daarvoor benodigde expertise: men koopt
niet méér, maar ook niet minder, dienstverlening dan
vereist is voor het – al dan niet fluctuerende – transactie-
volume. Overigens moet dit ‘rightsizen’ niet uitsluitend
in kwantitatieve zin worden begrepen, maar ook in kwa-
litatieve zin: men huurt tevens de juiste expertise in voor
de betreffende activiteiten. 
Een eigen, vaste treasury-staf zal geneigd zijn iedere trans-
actie (hoe gecompliceerd soms ook) zelf af te handelen,
hoewel derden daar wellicht beter voor zijn geëquipeerd.
Zou men dat niet zelf doen, dan ziet management dat het
ook anders kan. 

4.3. Kostenbesparingen

Inclusief de reeds genoemde, kunnen wij de kostenvoor-
delen die zijn te behalen met het uitbesteden van treasury-
activiteiten, als volgt op een rij zetten. 
• Men huurt niet méér expertise in dan benodigd is voor

de actuele omvang van de transacties.
• Een eigen, professionele, treasury-afdeling vereist hoog

opgeleide en ter zake kundige functionarissen. Deze
zullen slechts tegen een hoge beloning kunnen wor-
den geworven omdat de arbeidsmarkt voor deze func-
tionarissen krap is.

• Ook om reden van het realiseren van de eerder bespro-
ken functiescheiding heeft een treasury-afdeling de
neiging groter te zijn dan strikt noodzakelijk is. De

combinatie – financiële transacties afsluiten en admi-
nistratie van die transacties door dezelfde persoon –
is immers uit den boze! 

• Veel kleinere en middelgrote organisaties hebben dan
wel geen eigen treasury-afdeling, maar delen treasury-
taken toe aan functionarissen die nog andere (hoofd-)
taken hebben, bijvoorbeeld een assistent-controller
of een chef van de boekhouding. Het zal duidelijk
zijn dat zij tegen hogere kosten (en met meer risico)
zaken doen op de kapitaal- en geldmarkten dan een
dienstverlener die dagelijks op deze markten ope-
reert omdat het zijn kerntaak is. Voor hem zijn de
financiële markten volledig transparant. Hij kent de
eigenschappen van de daarop verhandelde producten
en de voor die producten geëigende marktpartijen.
Hierdoor is hij in staat maatwerk te leveren tegen
voor de opdrachtgever lagere kosten en met minder
risico’s. Lagere kapitaalskosten (interest margins) zijn
het gevolg, naast lagere operationele kosten zoals bank-
kosten, koersverschillen, en kosten van het betalings-
verkeer.

• Het opereren van een eigen treasury-afdeling vereist
ook de aanschaf van gespecialiseerde computersyste-
men, c.q. de ontwikkeling van applicaties hiervoor,
en de aansluiting op marktinformatiesystemen als
Reuters en Bloomberg. Uitbesteding maakt dit over-
bodig: de dienstverlener beschikt er al over en kan de
kosten ervan over een groot aantal klanten uitsmeren.

4.4. Strategie

De strategie van de onderneming kan erop zijn gericht
alleen de kernactiviteit in huis te houden en ondersteu-
nende bedrijfsprocessen die daar niet direct toe bijdra-
gen uit te besteden aan in die processen gespecialiseerde
dienstverleners. Dit heeft een aantal voordelen. Het houdt
de aandacht van management gericht op de kernactivitei-
ten en verleidt hen bijvoorbeeld niet tot ‘Spielerei’ in de
marge van treasury door speculatieve financiële transac-
ties aan te gaan die per saldo negatief uitpakken, waardoor
het resultaat van de kernactiviteit in de waagschaal wordt

gelegd. Zoals uit de vorige paragraaf al min of meer is
gebleken, vraagt het optuigen en instandhouden van een
professionele treasury-afdeling een aanzienlijke post aan
vaste kosten en investeringen; geld dat nu (rendabeler)
kan worden ingezet voor de kernactiviteiten. Of het
kapitaalsbeslag van de onderneming kan worden ver-
laagd waardoor het rendement van het geïnvesteerd ver-
mogen kan worden verhoogd.
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4.5. Reductie (werk)kapitaal

Uitbesteding van treasury aan een professionele dienst-
verlener brengt in de praktijk gegroeide inefficiënties aan
het licht. Er kunnen leningen zijn uitgezet, terwijl er ook
leningen afgesloten zijn. Wellicht voor hetzelfde bedrag,
maar per saldo brengt de situatie uitsluitend (rente)kos-
ten met zich. Of er zijn alleen leningen afgesloten, maar
de afgesproken rente is niet (meer) marktconform, zon-
der dat is gebruikgemaakt van de faciliteit om de lening
over te sluiten tegen meer concurrerende tarieven. Of
erger, de afgesloten leningen matchen in hun geheel niet
(meer) met de actuele vermogensbehoeften van de onder-
neming zonder dat daar actie op is genomen.

Vreemde ogen kunnen onbevangen signaleren en dwin-
gen in dit soort situaties ook beter af. Het kan ook als hef-
boom werken om ‘cash pooling’ van dochtermaatschap-
pijen te effectueren en een betere cash flow planning te
realiseren. Zo wordt een lager kapitaalsbeslag bewerkstel-
ligd door een betere ‘matching’ van de vraag naar kasgeld
en de inzet van overtollige kasgelden. Aanzienlijk lagere
rentelasten zijn het resultaat. De liquiditeit en solvabi-
liteit van de onderneming worden geoptimaliseerd waar-
door de balansverhoudingen kunnen worden verbeterd.

4.6. Verdere reductie van werkkapitaal

Naast kasgeld is het bedrag dat onder debiteuren uitstaat
bij veel ondernemingen van aanzienlijke omvang. Uitbe-
steding van ‘credit management’ kan ertoe leiden dat de
debiteurenportefeuille professioneler wordt gemanaged
doordat de dienstverlener contractueel verplicht is zich
te houden aan krediettermijnen en richtlijnen. Daardoor
wordt er sneller betaald (lagere rentekosten) en kunnen
de afschrijvingen op debiteuren worden teruggebracht,
waardoor de voorziening voor dubieuze debiteuren min-
der kan zijn: lagere afschrijvingskosten. Een gespeciali-
seerde dienstverlener wordt tevens geacht een beter zicht
te hebben op het betalingsgedrag van (potentiële) klan-
ten en buitenlandse markten. Hiermee kan men als onder-
nemer zijn voordeel doen alvorens over te gaan tot het
aangaan van verkooptransacties. Men sluit überhaupt geen
transactie af, wegens een te groot betalingsrisico, of men
past de betalingsvoorwaarden zodanig aan dat het risico
tot nihil wordt teruggebracht.
Uitbesteding van credit management is ook een moment
om de bestaande kredietportefeuille eens grondig op te

schonen, waardoor met een schone lei kan worden begon-
nen. Dit en het in de voorafgaande paragraaf genoemde
maken het mogelijk dat met een kleiner werkkapitaal
een hogere omloopsnelheid kan worden gerealiseerd.

4.7. Transparantie en performance

Uitbesteding maakt het treasury-proces inzichtelijker voor
het vereiste toezicht door senior management en accoun-
tant. De verantwoordelijkheden met betrekking tot uit-
bestede activiteiten moeten expliciet over en weer in een
contract (‘Service Level Agreement’, oftewel SLA) wor-
den geregeld. De dienstverlener zal zich willen décharge-
ren door een adequate vastlegging van de verrichte trans-
acties en de rapportage daarover aan de opdrachtgevende
onderneming. De onderneming heeft tevens toegang tot
onafhankelijk product- en risico-advies dat gebaseerd is
op ‘best practice’, gevormd in meerdere klant- en markt-
situaties.
De onderneming heeft de optie om de ‘performance’ van
de dienstverlener te ‘benchmarken’. Er kunnen vergelij-
kende offertes worden aangevraagd bij andere dienstver-
leners c.q. de prestaties kunnen op onderdelen worden
vergeleken met bijvoorbeeld referenties als Euribor of de
interbancaire swaprente. Voor een raamwerk voor het
beoordelen van treasury-prestaties kan worden verwezen
naar Michon (2001).

5. Condities outsourcing 
treasury

Vaak gaan ondernemingen pas over tot outsourcing van
een bedrijfsproces wanneer het een probleemgebied is
geworden. Uitbesteding van het probleem wordt dan als
de oplossing gezien. De praktijk leert dat het probleem
in deze situatie alleen maar groter wordt en uitbesteding
gedoemd is te mislukken. Daarom moet er een aantal voor-
waarden worden gesteld bij het uitbesteden van treasury-
activiteiten.
1. Wil men bij outsourcing niet een situatie krijgen die

men juist door middel van de uitbesteding van trea-
sury-activiteiten wilde voorkomen, dan dient er door
de onderneming (in casu de CFO) een expliciet trea-
sury-beleid te worden geformuleerd waarin tevens
het beleid met betrekking tot de mogelijk te lopen
risico’s is vastgelegd. Meestal wordt een en ander
gerealiseerd door middel van het opstellen van een
‘treasury-statuut’. Een dergelijk statuut is het kader en
mandaat waarbinnen de dienstverlener zijn opdrach-
ten voor treasury-transacties mag uit voeren. Het
stelt ook voorwaarden aan de treasury-organisatie en
de controle daarop. 

2. De doelstellingen, werkprocedures, tarieven en con-
dities op basis waarvan de dienstverlener de opdrach-
ten uitvoert, zullen contractueel zijn geregeld in een
met hem af te sluiten ‘Service Level Agreement’
(SLA). Dit zal naar het treasury-statuut verwijzen.
Afhankelijk van ondernemingsomstandigheden en
marktsituaties zal de onderneming haar treasury-
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beleid zonodig willen wijzigen gedurende de contract-
duur. Verwijzing in het SLA naar het statuut is daar-
om praktischer dan opname van het statuut in het
SLA.

3. De formulering van het beleid kan niet worden uit-
besteed, wat trouwens geldt voor elke vorm van uit-
besteding; de opdrachtgeving tot het verrichten van
treasury-transacties dient van de onderneming zelf te
komen. Op naam van de onderneming en voor haar
rekening worden de transacties verricht. Voor routine-
matige, kleinere transacties kunnen hierop uitzonde-
ringen worden gemaakt, maar dan dient dit contrac-
tueel expliciet te zijn geregeld en aan wederpartijen
schriftelijk te zijn medegedeeld met vermelding van
bevoegdheden en de limieten waarvoor het mandaat
geldt. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan kasgeld-
transacties van een bepaalde soort.

4. De dienstverlener, in het kader van het onderwerp ook
wel ‘treasury agent’ genoemd, zal geen tekeningsbe-
voegdheid hebben met externe werking. Dit blijft
aan de opdrachtgever voorbehouden.

5. De afgesloten financieringstransacties zullen in de
boekhouding van de opdrachtgever moeten worden
geadministreerd. Vanwege functievermenging kan
dat niet geschieden door de treasury agent. Deze taak
kan wellicht toch worden uitbesteed, maar dan aan
een Financial Shared Service Center dat geen enkele
binding heeft met de treasury agent. 

6. Er is nog een maatregel vereist die potentiële onge-
lukken moet voorkomen, namelijk dat de tarieven
die voor de overeengekomen dienstverlening in reke-
ning worden gebracht, op geen enkele wijze mogen
afhangen van de soort transacties die door bemidde-
ling van de treasury agent tot stand zijn gekomen. De
reden hiervoor moge duidelijk zijn.

7. De laatste voorwaarde voor een verantwoorde uitbe-
steding van treasury-activiteiten is er weer één die
geldt voor elke vorm van uitbesteding. De onderne-
ming (in casu de CFO) dient een zodanige basis aan
treasury-kennis te hebben, dat zij in staat is op pro-
fessioneel niveau samen te werken met de treasury
agent en zich mede hierdoor een oordeel kan vormen
over de kwaliteit van de dienstverlening. 

6. Opties bij het uitbesteden

1. Beheer van liquiditeit en solvabiliteit. Met betrekking
tot het aantrekken en uitzetten van gelden, het
beheer van het werkkapitaal en de inzet van financiële

instrumenten, kunnen drie soorten van dienstverle-
ners bij uitbesteding worden onderscheiden.
• Afhandeling op centraal niveau binnen de eigen

concernstructuur:
– een treasury-afdeling in het hoofdkantoor die

alle financiële transacties voor de dochter-
ondernemingen uitvoert. Dit is een veel voor-
komende constructie bij ondernemingen met
meerdere dochtermaatschappijen waarbij met
intercompany-leningen wordt gefinancierd;

– een Treasury Service Center met dezelfde taak,
maar dan als separate onderneming die zelfs
een eigen winstdoelstelling kan hebben, zoals
bijvoorbeeld ABB dat voor haar ondernemin-
gen heeft georganiseerd. In wezen is dit de
‘full service’ opvolger van de meer traditionele
financieringsmaatschappij.

• Onafhankelijke ‘Treasury Agents’, bijvoorbeeld
nationaal: Thésor, of internationaal: GTS.

• Banken, waarbij City Bank, Bank of America en
ABN AMRO een meer dan gemiddelde focus op
deze tak van dienstverlening lijken te hebben. 

2. Objectfinanciering. Naast bemiddeling bij generieke
financiering zijn er de dienstverleners op het gebied
van de objectgebonden financieringen zoals lease-
maatschappijen, factormaatschappijen en hypotheek-
banken.

3. Credit management. Onder het logo ‘credit manage-
ment’ of ‘order to cash’ kan het facturerings- en invor-
deringsproces van debiteuren worden uitbesteed aan
een eigen (Financial) Shared Service Center of aan
een externe dienstverlener (Gerling NCM, Dun &
Bradstreet, Graydon, Creditek, enzovoort).

4. Internet als intermediair. Er zijn ook gespecialiseerde
dienstverleners die als betalingsintermediair de finan-
ciële afhandeling van internet transacties afhandelen,
bijvoorbeeld TWYP (‘The Way You Pay’), zijnde een
dochteronderneming van ING. 

5. Vermogensbeheer. Voor het beheer van investeringen
en beleggingen zijn investerings- of participatiemaat-
schappijen en vermogensbeheerders in de markt.

6. Verzekeraars en anderen. Voor de overige eerder ge-
noemde treasury-taken zijn vooral – al dan niet
gespecialiseerde – verzekeringsmaatschappijen als
potentiële dienstverlener in de markt, met uitzonde-
ring van mogelijke fiscale taken waarbij belasting-
adviesbureaus een alternatief zijn voor eigen beheer. 

7. Fragmentarisch 

Nu het voorgaande in kaart is gebracht, is de meest opval-
lende conclusie uit de praktijk dat treasury-taken door-
gaans fragmentarisch en verdeeld over meerdere dienst-
verleners worden uitbesteed. Voorzover bekend, zijn er
geen dienstverleners die aan ondernemingen aanbieden
om het gehele beschreven pakket aan treasury-activitei-
ten in beheer over te nemen. 
Daar is wel een aantal redenen voor te bedenken. De
beschreven treasury-taken verschillen nogal in de ver-
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eiste kennis van zaken, terwijl die expertise doorgaans
specialistisch van aard is en bovendien schaarser op de
arbeidsmarkt beschikbaar is dan die van bijvoorbeeld
‘accounting’. Een ander verschil met accounting is dat
treasury-taken productkennis vereisen die veel verganke-
lijker is doordat niet alleen de producteigenschappen nogal
verschillen, maar bovendien de prijzen voor die produc-
ten per dag, per markt en per aanbieder kunnen varië-
ren; dit afhankelijk van vraag en aanbod en de inschat-
ting van de inherente risico’s door marktpartijen. Als
laatste reden kan worden genoemd dat door de genoemde
productkarakteristieken voor de diverse treasury-taken
specialistische computersystemen benodigd zijn, welke
prijzig in aanschaf en onderhoud zijn en daarom bij een
‘cafetariasysteem’ niet rendabel zijn in te zetten. 

8. Accounting versus
treasury

Overweegt de onderneming om alle financiële processen
uit te besteden, dan is het noodzakelijk zich vooraf te
realiseren dat er enkele karakteristieke verschillen zijn
tussen het uitbesteden van treasury-activiteiten en het uit-
besteden van accountingprocessen. Wij zullen ze achter-
eenvolgens bespreken.
1. Afhankelijk van de branche waarin de onderneming

werkzaam is en de schaalgrootte waarmee zaken wordt
gedaan, hebben treasury-activiteiten, anders dan cash
en credit management, een meer fluctuerend en ad
hoc karakter dan accountingprocessen die door hun
aard een veel meer repeterend karakter hebben van
overigens veelal dezelfde soort. (In feite is dit een
argument om de hiervoor benodigde treasury-faci-
liteit niet als vaste capaciteit in de ondernemingsor-
ganisatie op te nemen, maar in te huren ‘as and when
required’. Dat biedt tevens de optie om per soort
transactie de juiste expertise in te zetten.)

2. Bij het uitbesteden van Accounting gaat het om het
uitbesteden van ‘administratie’. Bij het uitbesteden
van treasury-activiteiten aan een treasury agent mag
de administratie juist niet aan hem worden uitbe-
steed. De uitvoering van transacties en de admi-
nistratie ervan mogen niet in één hand liggen. 

3. Onder verwijzing naar paragraaf 3, blijkt bij nadere
beschouwing de expertise die benodigd is voor de
verschillende treasury-activiteiten zodanig gespecia-
liseerd te zijn, dat de praktijk slechts deeloplossingen
aanbiedt voor het outsourcen van treasury. Vergelijk
bijvoorbeeld de expertise die benodigd is voor deri-
vatentransacties enerzijds en die voor credit manage-
ment anderzijds.

4. Financial Shared Service Centers of Accounting Hou-
ses bieden de mogelijkheid aan om, naar wens, alle
(financial en management) accountingprocessen over
te nemen. Een ‘full service provider’ voor alle treasury-
activiteiten van de onderneming zal men tevergeefs
zoeken. Men zal dus op meerdere aanbieders met
hun eigen specialisatie zijn aangewezen.Tenzij de
onderneming voldoende schaalgrootte heeft om daar

zelf een ‘dedicated’ onderneming voor op te zetten
die deze faciliteit biedt voor al haar dochtermaat-
schappijen.

5. Bij het uitbesteden van ‘accounting’-activiteiten heeft
de dienstverlener geen beschikkende bevoegdheden
met betrekking tot de transacties die voor de opdracht-
gever worden uitgevoerd. Binnen vooraf overeenge-
komen limieten kan het bij de uitbesteding van trea-
sury-activiteiten voorkomen dat het praktisch is om
bij veelvuldig voorkomende routinetransacties van
beperkte omvang de dienstverlener enige bevoegd-
heid te geven tot het verrichten van transacties. Hier-
bij valt te denken aan kasgeldtransacties en in het
kader van credit management.

6. Bij het uitbesteden van ‘accounting’-activiteiten is er
doorgaans de keuze mogelijkheid om deze activitei-
ten door de dienstverlener te laten verrichten op de
bestaande systemen van de onderneming, of gebruik
te maken van de systemen van de dienstverlener.
Gezien de specialisatie en de kostbaarheid van trea-
sury-applicaties zal een dienstverlener hier altijd zijn
eigen systemen willen inzetten om op acceptabele
economische schaalgrootte zijn diensten te kunnen
verrichten en aan te bieden. 

7. Het uitbesteden van accountingprocessen heeft zich
in de afgelopen tien jaar zodanig ontwikkeld dat er
een concurrerende markt is ontstaan met voldoende
aanbieders, waardoor zinvol een competitieve ‘tender’
kan worden uitgeschreven. Een vergelijkbare markt
is er slechts voor specifieke treasury-producten, niet
voor de gehele treasury-functie van een onderneming
zoals opgevat in paragraaf 3.

9. Samenvatting en 
conclusies

Een eigen treasuryafdeling brengt hoge kosten met zich,
welke zich mede laten verklaren door de vereiste speci-
fieke expertise en facilitaire ondersteuning. Rechtvaardi-
ging van deze kosten zou kunnen plaatsvinden wanneer
de treasuryprocessen in de onderneming voldoende schaal-
grootte kennen, waardoor de gemaakte kosten zichzelf
terugverdienen door efficiency en effectiviteit van de trans-
acties.
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Een beperkte eigen treasury-organisatie brengt aanzien-
lijke risico’s met zich in termen van transparantie van de
geldstromen, ongewenste combinatie van functies en niet
marktconforme transacties. Het uitbesteden van treasury-

processen kan daarom een zinvol alternatief zijn voor
een organisatie. Hierbij moet men zich wel realiseren dat
er op dit terrein geen full service providers beschikbaar
zijn. Uitbesteding zal dus een fragmentarisch karakter
krijgen, anders dan op het gebied van het uitbesteden
van processen van financial en management accounting,
waar zich wel full service providers manifesteren.

Voorts hebben wij een aantal karakteristieke verschillen
besproken tussen het uitbesteden van treasury-activitei-
ten en het uitbesteden van accountingprocessen. Wan-
neer men overweegt de gehele financiële functie van de
onderneming uit te besteden, is het van belang zich deze
verschillen voorafgaand aan het commerciële proces te
realiseren en vervolgens daarnaar te handelen.
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