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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Het jaar 2014 was voor Nationaal Groenfonds in meerdere opzichten
gedenkwaardig. Ten eerste bestond het Groenfonds twintig jaar. Ten
tweede nam professor mr. Pieter van Vollenhoven – voorzitter vanaf
het begin – afscheid. De heer Van Vollenhoven zag begin jaren ’90 van
de vorige eeuw mogelijkheden om met een fonds voor de financiering
van natuur en landschap te gaan werken, naar analogie van het Nationaal
Restauratiefonds voor monumenten. Het ging niet vanzelf, en het is aan
de inzet en volhardendheid van professor mr. Pieter van Vollenhoven te
danken dat na overleg met en onderzoek door het ministerie van LNV
(nu EZ) en de gezamenlijke provincies in 1994 de stichting Groenfonds voor
dit doel werd opgericht. Gedurende de afgelopen twintig jaar was de heer
Van Vollenhoven een dynamische en charismatische pleitbezorger voor
de natuur in ons land. Ik wil graag op deze plek de heer Van Vollenhoven
nogmaals hartelijk danken voor zijn visie, doorzettingsvermogen en durf,
en zijn jarenlange inzet voor en betrokkenheid bij ons Groenfonds.
De visie van de heer Van Vollenhoven
bleef scherp. In het voorwoord van het
jaarverslag over 2013 schreef hij dat “we
onder ogen moeten zien dat de tijd dat de
overheid zélf het behoud van al onze
natuur en onze waardevolle cultuurland
schappen kan bekostigen achter ons ligt.
We zullen zelf meer het heft in handen
moeten nemen en ons als samenleving
moeten opwerpen als hoeder van natuur
en landschap”. We moesten immers niet
vergeten dat er fors bezuinigd was en dat
we als samenleving ook zelf de nek uit
moeten steken om Nederland groen te
houden, en in veel gevallen nog groener
3
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te maken. De heer Van Vollenhoven heeft verstrekte het Groenfonds voor ruim
ook daarin een vooruitziende blik gehad.
€ 23 miljoen aan leningen, waarmee de
Want het is mooi om te mogen constate totale portefeuille verstrekte leningen op
ren dat in 2014 de opgaande lijn in ont
€ 724 miljoen komt. Het jaar 2014 was
wikkeling van natuur en landschap weer
ook in financieel opzicht een goed jaar
zichtbaar is geworden. De laatste jaren
voor het Groenfonds, met een resultaat
was merkbaar dat veel initiatiefnemers
van ruim € 2,1 miljoen. Geld dat in de
pas op de plaats maakten in afwachting
vorm van laagrentende leningen opnieuw
van de invulling van de – herijkte –
wordt ingezet voor groene projecten.
natuurplannen van de provincies en van
het instrumentarium dat daarvoor wordt TIJDEN ZIJN VERANDERD
ingezet. Aan het begin van 2015 mag ik
In de twintig jaar dat het Groenfonds
constateren dat deze initiatieven nu gaan bestaat, is er veel veranderd. In de begin
leiden tot daden. Er wordt weer geïnves
jaren was het Groenfonds vooral een
teerd in natuur en landschap! In 2014
financieel loket voor overheden, gericht

VOORWOORD
op de realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur, nu Nationaal Natuur
Netwerk. Sinds die tijd heeft Nationaal
Groenfonds zich ontwikkeld tot de finan
ciële dienstverlener voor de gehele
groene ruimte.
We staan als groene sector voor nieuwe
uitdagingen zoals de maatschappelijke
inbedding van de natuur in de samenle
ving. De wereld om ons heen is continu in
beweging. Op deze veranderingen moe
ten we steeds adequaat reageren, ook
als Nationaal Groenfonds. Alleen dan kan
het Groenfonds optimaal bijdragen aan
behoud en realisatie van natuur en het
leggen van verbindingen tussen natuur
en andere sectoren zoals recreatie, land
bouw en duurzame energie. Het Groen
fonds kan daarbij toegevoegde waarde
bieden door arrangementen te bedenken
om bijvoorbeeld natuur en landbouw
belangen te verenigen en om natuur te
combineren met duurzame energie of
recreatie in groene gebiedsontwikkelingen.
De rol van het Groenfonds als fonds
manager van publieke stimulerings
fondsen en gebiedsfondsen en als
adviseur over vraagstukken op het snij
vlak van ‘groen’ en ‘geld’ zal naar ver
wachting de komende jaren groeien.
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‘Natuur is een basis voor
economie, en een economie
die de natuur schaadt,
bijt zichzelf in de staart’
BELANGRIJKE ROL VOOR PROVINCIES

Met de decentralisatie van het natuur
beleid van Rijk naar provincies hebben de
provincies de verantwoordelijkheid voor
de natuur op zich genomen. Als voorzit
ter van het Groenfonds constateer ik met
genoegen dat de provincies die uitdaging
zeer serieus aangaan. Zij voelen zich ten
volle verantwoordelijk voor de realisatie
van een kwantitatief en kwalitatief
robuust Natuurnetwerk en beseffen dat
natuur meer is dan alleen de ‘donker
groene’ Natura2000- en de Natuur
netwerk-gebieden. Natuur is overal.
Tegelijkertijd constateer ik dat er nog
grote uitdagingen liggen voor de provin
cies bij het invullen van hun nieuwe rol.
Om het natuurbeleid te financieren is het
zoals gezegd niet meer vanzelfsprekend

dat de overheid alles betaalt. Natuur en
economie kunnen immers van elkaar
profiteren; natuur is een basis voor eco
nomie, en een economie die de natuur
schaadt, bijt zichzelf in de staart. Dat
natuur en economie onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn is niet nieuw. Met
het benutten van ons natuurlijk kapitaal
verdient menigeen in ons land een wel
verdiende boterham. Laat het geld dat
met natuur verdiend wordt, ook deels
terugvloeien naar die natuur. Eigenlijk
vindt iedereen dat wenselijk. Het kan
niet anders dan dat de provincie in zo’n
transitie een belangrijke rol speelt.
Vandaar dat het nieuwe natuurbeleid
ook streeft naar synergie met andere
maatschappelijke belangen en zoekt naar
nieuwe ‘natuurcombinaties’: investeringen

VOORWOORD
die niet alleen economisch renderen, maar
ook natuurwinst opleveren. Er wordt
nadrukkelijk gezocht naar functie-kop
pelingen tussen natuur en economische
activiteiten. Bijvoorbeeld waterberging in
combinatie met natuur of een ziekenhuis
dat voor de patiënten en bezoekers een
helende groene omgeving aanlegt waar
ook bedreigde plantensoorten kunnen
groeien. Elk plukje groen kan bijdragen
aan het behoud van de biodiversiteit.
Nationaal Groenfonds helpt om dergelijke
functiecombinaties met rendement voor
natuur financierbaar te maken door inzet
van ons Revolverend Fonds.
Provincies zullen bij ontwikkeling, behoud
en beheer van natuur samen moeten
werken: met gebruikers, bewoners, eige
naren, andere overheden, bedrijven en
beheerders. Dat vraagt veel inzet van de
maatschappelijke partners zoals terrein
beheerders, particulieren en onderne
mers. Het vraagt van de provincies een
sterke regierol en een goedgevulde
instrumentenkoffer. Financiële instru
menten maken daar deel van uit.

GROENE PARTNER

Het Nationaal Groenfonds is daarbij de
natuurlijke partner van de provincies, met
verstand van groen én geld. Het Groenfonds
wil provincies ondersteunen om hun
‘instrumentenkoffer’ te vullen met de
benodigde financiële arrangementen.
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Bijvoorbeeld door private initiatieven die
passen in het provinciaal natuurbeleid te
financieren en zo functiecombinaties met
natuur en verdienvermogen voor natuur
van de grond te krijgen, voor zowel publieke
als private investeerders en beheerders.
Daarnaast wil het Groenfonds de provincie
faciliteren bij het opzetten en beheren van
provinciale fondsen, waaruit leningen voor
groene doelen verstrekt kunnen worden.
Geld kan zo telkens opnieuw ingezet
worden voor de natuur.
Als Nationaal Groenfonds werken wij
graag mee aan maatwerkoplossingen voor
de financiële vraagstukken die er op dit
gebied leven. Samen met de provincies,
terreinbeheerders en anderen komt
natuurontwikkeling vlot tot stand. Het
Groenfonds heeft, als door Rijk en de
gezamenlijke provincies opgezette gespe
cialiseerde sectorbank, unieke kennis van
zowel publiek als privaat en van financie
ring en twintig jaar ervaring in projecten
en realisatie van natuurdoelstellingen.

TEN SLOTTE

Mensen kunnen niet zonder natuur. De
Nederlandse natuur zorgt voor zuiver
water, frisse lucht en gezond voedsel.
Veel mensen bewegen en ontmoeten
elkaar in de natuur. Kinderen hebben een
groene omgeving nodig voor hun geeste
lijke en lichamelijke ontwikkeling. Contact

met natuur is essentieel voor het welzijn
en de gezondheid van mensen. Het
Groenfonds vindt dat natuur een intrin
sieke waarde heeft en in hoge mate de
leefbaarheid van ons land bepaalt.
Behoud en ontwikkeling van natuur en
landschap zijn van levensbelang voor ons
en voor de toekomstige generaties. Het
Groenfonds zet zich in vanuit de overtui
ging dat de natuur het waard om in te
investeren en levert zo een bijdrage aan
een groener Nederland. Ik verheug mij er
zeer op dat ik de komende jaren als voor
zitter van Nationaal Groenfonds mee kan
werken aan het verder bereiken van deze
doelstelling.

Professor dr. Cees Veerman
Voorzitter Nationaal Groenfonds

NATIONAAL GROENFONDS IN BEELD
De missie van het Groenfonds is om de ontwikkeling, het beheer en het behoud van natuur
en landschap in Nederland en de relatie tussen natuur, samenleving en omgeving (waaronder
landbouw, toerisme en openluchtrecreatie) te bevorderen. Het Groenfonds levert daartoe
laagdrempelig maatwerk in het betalingsverkeer en beheer van gelden voor en financiering
aan zowel overheden, maatschappelijke instellingen, private investeerders als particulieren.
Het Groenfonds ontwikkelt innovatieve financiële instrumenten en slaat een brug tussen
publieke middelen en private middelen door financiële drempels weg te nemen en ontwik
keling en behoud van natuur en landschap eerder en op grotere schaal mogelijk te maken.
Het Groenfonds doet dit op een betrouwbare, deskundige, onafhankelijke, innovatieve en
bedrijfsmatige wijze, maar zonder winstmaximalisatie als oogmerk.
Het Groenfonds heeft de ambitie gefor
muleerd om dé onafhankelijke en maat
schappelijk betrokken financiële dienst
verlener voor natuur, landschap en groene
projecten te zijn, voor zowel publieke als
private investeerders en beheerders. Het
Groenfonds wil het Nederlandse publiek
inspireren om mee te werken aan de
kwaliteit van de groene ruimte door te
laten zien dat investeren in natuur en
landschap waardevol is voor onze samen
leving en door de resultaten te tonen van
die investeringen. Onze trots ligt in het
leveren van een belangrijke bijdrage aan
een mooi en groen Nederland; met ver
stand van financieren en een groot hart
voor natuur en landschap.
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Het Nationaal Groenfonds vierde in 2014
zijn twintigjarig bestaan. Sinds de
oprichting heeft het Groenfonds zich
ontwikkeld tot de brede financieel
dienstverlener voor alle partijen, zowel
publiek als privaat, die betrokken zijn bij
de ontwikkeling van de groene ruimte.
De dienstverlening van het Groenfonds
omvat financiering, beheer van midde
len, fondsmanagement en advies.

Het Groenfonds heeft een financierings
portefeuille opgebouwd van € 725 mil
joen. Dit betreft deels financieringen aan
overheden ten behoeve van grondaanko
pen voor en inrichting van voor de Ecolo
gische Hoofdstructuur (EHS). Daarnaast
zijn voor een bedrag van bijna € 237 mil
joen financieringen verstrekt aan parti
culieren en ondernemers. Dit zijn finan
cieringen voor investeringen in natuur en
landschap en voorfinancieringen op
toekomstige subsidies voor particuliere
natuuraanleg.

NATIONAAL GROENFONDS IN BEELD
In aansluiting op de behoefte in de sec
tor ligt het accent op de financiering van
bijzondere projecten die in het huidige
bancaire klimaat zeer moeizaam finan
ciering kunnen verkrijgen, maar die wel
levensvatbaar zijn en bijdragen aan het
kunnen realiseren van de groene doel
stellingen van de overheid. Deze projec
ten vergen maatwerk. Hierbij vervult het
Groenfonds een financiële rol op verschil
lende aspecten: bundelen van geldstro
men, verstrekken van groene en/of
laagrentende financieringen, structure
ren van financieringen (betrekken van
marktpartijen) en het koppelen van
overheidsgeld aan privaat geld. Te den
ken valt aan de financiering van bedrijfs
verplaatsingen in het kader van natuur
ontwikkeling.

7
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Het Groenfonds is naast financier ook
beheerder en kassier van publieke en
private middelen voor natuur en land
schap. Het Groenfonds zorgt voor snel
betalingsverkeer en transparante
informatievoorziening naar zowel over
heden als particulieren. Te denken val
hierbij aan de kassiersrol die het
Groenfonds vervult voor lokale
landschapsfondsen.
Daarnaast schakelen provincies het
Groenfonds in voor het ontwikkelen van
nieuwe financiële concepten, zowel voor
natuur als voor landschap, en geeft het
Groenfonds advies over de financiering
van het natuurbeleid. Een voorbeeld van
een ontwikkeld concept is dat het
Groenfonds sinds 2001 bosaanleg
mogelijk maakt via het Bosklimaatfonds.
Investeerders in nieuw bos ontvangen
uit het Bosklimaatfonds een financiële
bijdrage in ruil voor de CO 2-vastlegging
van Nederlands bos. Voor bosaanleg is
inmiddels een bedrag van € 12 miljoen
geïnvesteerd.

De recente decentralisatie van het
natuurbeleid en de daarmee gepaard
gaande wijzigingen - ook in de financiële
stromen – hebben voor Nationaal
Groenfonds tot een wijziging in de
strategie geleid. Als gevolg hiervan zal
de rol van het Groenfonds in de geld
stroom voor natuur van Rijk naar
provincies afnemen en zal de rol als
financier van ‘groene’ projecten en
gebiedsontwikkelingen, als fonds
manager en als adviseur de komende
jaren toenemen.
De resultaten van het Groenfonds zijn in
de loop van de jaren als ‘werkkapitaal’ in
het fonds ondergebracht in de vorm van
een revolverend fonds. Het Groenfonds
zet zijn Revolverend Fonds op verzoek
van het ministerie van EZ en provincies
uit in de vorm van laagrentende leningen
aan groene projecten.

KERNCIJFERS NATIONAAL GROENFONDS

31-12-14

31-12-13

31-12-12

87.204
399.755
237.267
724.226

94.404
418.296
227.759
740.459

101.204
431.907
223.152
756.263

CREDIT - AANTAL
CREDIT - BEDRAG
DEBET - AANTAL
DEBET - BEDRAG

92
317.460
6
9.207

95
222.288
8
12.835

94
230.365
9
14.044

AANGETROKKEN LENINGEN

2014
96.994
573.146
670.140

2013
119.540
548.368
667.908

2012
126.976
539.284
666.260

2014
22.945
332
54
729
775.190

2013
12.155
3.000
59
NB
NB

2012
34.659
58
NB
NB

BEDRAGEN X € 1.000

PORTEFEUILLE VERSTREKTE FINANCIERINGEN

CONVENANTSLENINGEN
GRONDAANKOPEN EN LANDINRICHTING
PARTICULIERE PROJECTEN

TOTAAL PORTEFEUILLE FINANCIERINGEN
PORTEFEUILLE VERSTREKTE PROJECTREKENINGEN			

AANGETROKKEN GROENE LENINGEN
AANGETROKKEN OVERIGE LENINGEN

TOTAAL AANGETROKKEN LENINGEN
PRODUCTIE

LENINGEN AAN PARTICULIEREN
LENINGEN AAN OVERHEDEN
BOSCERTIFICATEN (AANTAL HECTARES)
AANTAL HA. GEREALISEERDE NATUUR MET FINANCIERING VAN HET GROENFONDS
BIJDRAGE GROENFONDS AAN KLIMAATDOELSTELLINGEN IN TONNEN VERMEDEN
CO 2 (DOOR VASTLEGGING IN BOS EN BENUTTE DUURZAME ENERGIE)			
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KERNCIJFERS NATIONAAL GROENFONDS

31-12-14

31-12-13

31-12-12

2014

2013

2012

334.909
0

391.731
106.490

525.366
216.487

2.141
1.249.946

3.920
1.224.778

2.994
1.317.982

56.753
58.077
102,33%

53.175
51.617
97,07%

50.529
46.512
92,05%

BEDRAGEN X € 1.000

OVERIGE GEGEVENS
GELDSTROMEN UIT KASSIERSFUNCTIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN
DIENST LANDELIJK GEBIED / BBL
ILG

RESULTAAT
BALANSTOTAAL (PER ULTIMO)
REVOLVING FUND (PER ULTIMO)
OMVANG REVOLVING FUND
HIERVAN VASTGELEGD
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HOOFDSTUK 1

Verslag van het bestuur
N ATUUR MIDDEN IN DE SAMENLEVING
HET GROENFONDS IN 2014
FINANCIEEL RESULTAAT NATIONAAL GROENFONDS
VOORUITBLIK 2015

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Verslag van het bestuur
1.1 NATUUR MIDDEN IN DE SAMENLEVING
➔N
 ATUUR DIE MENSEN BELANGRIJK
VINDEN IS VEEL MEER DAN
BESCHERMDE NATUURGEBIEDEN
Mensen kunnen niet zonder natuur. De
Nederlandse natuur zorgt voor zuiver
water, frisse lucht en gezond voedsel.
Veel mensen bewegen en ontmoeten
elkaar in de natuur. En kinderen hebben
een groene omgeving nodig voor hun
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.
Contact met natuur is essentieel voor
het welzijn en de gezondheid van mensen.
Dat geluid klinkt ook door in de Rijks
natuurvisie die staatssecretaris Dijksma
van Economische Zaken in april 2014 aan
de Tweede Kamer heeft gezonden. Vol
gens de visie moet de overheid de basis
op orde houden, kaders stellen en maat
schappelijke betrokkenheid stimuleren.
Zo zorgt het kabinet voor de wettelijke
natuurbescherming en goede internatio
nale afspraken en wordt er samen met
provincies geïnvesteerd in het Natuur
netwerk Nederland. Maar bovenal wil het
kabinet mensen, organisaties, en bedrij
ven meer kansen bieden. “Natuur hoort
midden in de samenleving thuis en niet
alleen in beschermde gebieden. Mensen
11
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kunnen zelf meer doen om hun omgeving
‘groen’ te houden”, aldus de staatssecre
taris. Zij doet een oproep om de kansen
te benutten om natuur en economie hand
in hand te versterken.
Dat burgers initiatieven nemen om natuur
en hun ‘groene omgeving’ te beleven en
te behouden bleek ook in 2014. Het lande
lijke evenement Fête de la Nature, waar
aan zo’n 45.000 mensen deelnamen, werd
een groot succes en waren er tal van
initiatieven van burgers, bedrijven,
gemeenten en maatschappelijke organi
saties om natuur te beschermen. En zo
namen drie bewoners van Boxtel het
initiatief om een prachtig Dommeldal
gebied (6,5 hectare) aan te kopen en
daarmee als natuurgebied te behouden
voor de burgers van Boxtel. De stichting
heeft door de verkoop van certificaten
van duizend euro de aankoop kunnen
financieren en men betrekt de burgers
van Boxtel en nabijgelegen scholen inten
sief bij de toekomstige inrichting en
beheer van het gebied.
Het bestuur van het Groenfonds juicht
deze particuliere initiatieven toe en
onderschrijft dat natuur een plek midden

in de samenleving moet hebben. Een
sterke natuur als basis van een duurzame
samenleving vraagt om een brede inzet
op alle niveaus, zoals de juiste ondersteu
ning vanuit wet- en regelgeving, meer
aandacht voor natuur in het onderwijs en
het nemen van verantwoordelijkheid door
het bedrijfsleven.

➔N
 ATUUR EN ECONOMIE
HAND IN HAND
Het beleid van het kabinet en ook van de
provincies is om meer verbinding te leg
gen tussen natuur en economie en
samenleving en om natuurinvesteringen
niet alleen afhankelijk te laten zijn van
overheidsbijdragen. Rijk en provincies
streven daarom in het natuurbeleid naar
synergie met andere maatschappelijke
belangen zoals waterveiligheid, recreatie,
ondernemerschap, gezondheid, energie
en klimaat. Er wordt ingezet op nieuwe
‘natuurcombinaties’: maatschappelijke en
private investeringen die natuurwinst
opleveren, maar ook economisch of
anderszins maatschappelijk renderen.
Initiatieven hiertoe worden steeds vaker
genomen door maatschappelijke organi

VERSLAG VAN HET BESTUUR

saties, ondernemers en andere private
partijen. Het Groenfonds zet zijn kennis
op het snijvlak van ‘groen en geld’ hier
voor in en kan deze partijen adviseren
op financieel vlak en als financier bijdra
gen om deze initiatieven van de grond
te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn het
combineren van investeringen in zorg of
recreatie met natuur, het combineren
van natuurbegraven met de aanleg van
nieuwe natuur, of het voor (tijdelijke)
natuur benutten van grondposities van
bedrijven en overheden. Het Groenfonds
wil de financier van natuurcombinaties
zijn, voor zowel publieke als private
investeerders en beheerders.

➔ A MBITIE, PUBLIEKE BUDGETTEN
EN TAAKVERDELING
Eind 2013 hebben staatssecretaris
Dijksma en de provincies in het Natuur
pact afspraken gemaakt over het nieuwe
– gedecentraliseerde - natuurbeleid. Het
Natuurpact heeft geleid tot een scher
pere rolverdeling tussen overheden: het
Rijk blijft richting Europa eindverant
woordelijk voor de internationale ver
plichtingen, de provincies geven als kern
taak invulling en uitvoering aan het
natuurbeleid. Die decentralisatie geeft
de provincies de ruimte om op regionaal
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niveau maatwerk te leveren en de beste
oplossingen te vinden voor de realisatie
van natuur. Maatschappelijke organisa
ties hebben een belangrijke rol bij de
uitvoering van het beleid en het maat
schappelijk draagvlak daarvoor.
De provincies zijn geheel verantwoorde
lijk om, samen met deze maatschappe
lijke organisaties en andere betrokken
partijen, het Natuurnetwerk (NNN) te
realiseren, binnen de door de Rijksover
heid aangegeven kaders. In 2027 moet
er 80.000 hectare nieuwe natuur, ver
bonden in een robuust natuurnetwerk,
zijn ontstaan. Voor de uitvoering van het
Natuurbeleid zijn middelen beschikbaar
vanuit het Rijk, de provincies, de EU en
derden. In de jaren 2014 en 2015 is € 100
miljoen beschikbaar van rijkszijde, in de
jaren 2016 en 2017 € 300 miljoen en
daarna € 200 miljoen per jaar structureel.
Deze middelen komen bovenop de jaar
lijks beschikbare € 105 miljoen rijksgeld
voor beheer binnen het NNN, waarover
in het Bestuursakkoord Natuur afspraken
zijn gemaakt. De provincies dragen jaar
lijks ten minste € 65 miljoen bij uit eigen
middelen voor beheer. In 2014 lag de
nadruk op beheer. Het bestuur van het
Groenfonds ziet met genoegen dat naast
beheer nu ook de ontwikkelopgave
(inrichting van al aangekochte gronden
en aankoop en inrichting dan wel functie

wijziging van landbouwgronden) door de
provincies wordt opgepakt.
In de afgelopen jaren was duidelijk merk
baar dat veel initiatiefnemers pas op de
plaats maakten, vanwege de onzekerhe
den over het natuurbeleid en de discus
sies. De helderheid die er nu weer is over
de bestuurlijke verhoudingen maken het
mogelijk dat de stagnatie, waarvan sinds
2010 sprake is, wordt opgeheven. Over
heden en private partijen kunnen weer
met de uitvoering aan de slag. Het
Groenfonds hoopt dat dit ook voortva
rend ter hand wordt genomen, maar
verwacht dat het enige tijd zal kosten om
de trein weer op gang te krijgen. Temeer
daar overheden minder financiële midde
len ter beschikking hebben om de natuur
ambities te realiseren.

VERSLAG VAN HET BESTUUR
1.2 HET GROENFONDS IN 2014
In 2014 komen de financiële activiteiten
van het Groenfonds onder meer tot
uitdrukking in een financierings
portefeuille van € 725 miljoen (2013:
€ 740 miljoen). De particuliere leningportefeuille van Nationaal Groenfonds
is toegenomen tot een bedrag van
€ 237 miljoen (eind 2013 € 227 miljoen)
in 1.457 leningen (2013: 1.411 leningen).
Het financieel resultaat is uitgekomen
op € 2,1 miljoen (2013: € 3,9 miljoen).
Aan het ministerie van Economische
Zaken wordt voorgesteld dit resultaat
opnieuw te investeren in vernieuwende
natuur- en landschapsprojecten.

➔ KASSIEREN EN MIDDELENBEHEER
Het Groenfonds voert voor publieke en
maatschappelijke partners het beheer
over gelden, projectrekeningen en gebieds
fondsen, en kan zo bijdragen aan de
realisatie van ‘groene’ doelen. Denk hier
bij aan een subsidieregeling om natuur te
realiseren en/of te beheren,
of het middelenbeheer en de kassiersrol
voor een publiek-private samenwerking.
PROJECTREKENINGEN
In totaal beheert het Groenfonds in 2014
98 projectrekeningen met een bedrag
van € 317 miljoen credit en € 9 miljoen
13
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debet. Deze middelen worden, afhanke
lijk van de opdrachtgever, aangehouden
bij het ministerie van Financiën in het
kader van het Geïntegreerd Middelen
beheer of uitgezet in het bancaire circuit.
Zo voert het Groenfonds sinds 2014 het
financieel beheer van het project Marker
Wadden voor de ministeries van IenM en
EZ, Rijkswaterstaat, de provincie Flevo
land en de Vereniging Natuurmonu
menten. Het Groenfonds kan hierbij
geldstromen bundelen, deze efficiënt
beheren en zorg dragen voor uitbetaling
via één loket. Per ultimo 2014 is bij het
Groenfonds € 30,9 miljoen ten behoeve
van dit project ondergebracht.
COMPENSATIEGELDEN
Het saldo aan bij het Groenfonds onder
gebrachte compensatiegelden bedraagt
per eind 2014 ruim € 141 miljoen (2013:
€ 135 miljoen). Deze gelabelde gelden zijn
bedoeld voor de aanleg van extra natuur
als gevolg van ingrepen in de natuur en
als zogeheten maatschappelijke compen
satie, zoals door aanleg van infrastruc
tuur. De compensatiegelden in verband
met de uitvoering van rijksprojecten
houdt het Groenfonds aan bij het minis
terie van Financiën, in het kader van het
Geïntegreerd Middelenbeheer. Dit betreft
ultimo 2014 een bedrag van € 8,0 miljoen
(2013: € 7,8 miljoen).

ILG- MIDDELEN
De voornaamste geldstroom die de afge
lopen jaren via het Groenfonds verliep,
betrof het zogenaamde Investerings
budget Landelijk Gebied (ILG). De decen
tralisatie van het natuurbeleid naar
provincies betekent dat de rijksgelden
vanaf 2013 in het provinciefonds worden
gestort en niet meer op de ILG-reke
ningen van de provincies bij het Groen
fonds. Door de afronding van het ILG en
de decentralisatieafspraken hebben de
provincies in 2013 en 2014 al hun ILG
middelen opgenomen.

➔ F ONDSMANAGEMENT
Overheden en fondsen zetten steeds
meer in op financieren in plaats van subsi
diëren. Zo stellen decentrale overheden
revolverende fondsen in, die investeren in
natuurprojecten of projecten voor duur
zaam energiegebruik en energiebesparing.
Ook zoekt men wegen om ondernemers
die investeren in de combinatie van eco
nomie en ecologie te financieren in plaats
van subsidiëren. Het Groenfonds helpt bij
het structureren en beheren van deze
fondsen, het beoordelen van investe
ringsvoorstellen en het verstrekken van
financieringen uit deze fondsen.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

In 2014 is het Groenfonds onder andere
betrokken bij:

door het Groenfonds verdubbeld zodat er
een budget van € 8 miljoen beschikbaar is.

• het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE),
een investeringsfonds van € 90 miljoen
voor duurzame projecten in Friesland.
Het geld wordt ingezet in de vorm van
leningen, garantstellingen of participa
ties. Het Groenfonds zet zijn kennis en
ervaring in om samen met het Stimule
ringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en
E3 het FSFE te beheren.

• de verkenning van het Waddenfonds naar
het inzetten van kredietfaciliteiten in
plaats van subsidies. Het Groenfonds
adviseert hierbij over de financiële aspec
ten daarvan. In 2014 heeft het Wadden
fonds besloten om samen met Groenfonds
een deel van hun middelen (€ 5 tot € 10
miljoen) revolverend in te gaan zetten.

• het ontwikkelen en managen van het
Visserij Investeringsfonds Nederland
(VIN). Via het VIN is een bedrag van
€ 3,5 miljoen euro aan Europees geld
beschikbaar. Dit komt in de vorm van
leningen beschikbaar voor projecten
binnen de visserijsector met een duide
lijke en aantoonbare duurzaamheidsof natuurcomponent. Het Groenfonds
verzorgt het volledige beheer van het
VIN, toetst de ingediende projecten op
financiële haalbaarheid en verstrekt
de leningen.
• in het vierde kwartaal van 2014 is het
fonds ‘Lenen voor Natuur’ voor de provin
cie Gelderland opgezet en in beheer geno
men. Particuliere landgoedeigenaren in
Gelderland kunnen bij de aanleg van
natuur gebruikmaken van deze nieuwe
leenfaciliteit. De provinciale bijdrage is
14

JAARVERSLAG 2014

NATIONAAL GROENFONDS | MEERWAARDE VOOR NATUUR EN LANDSCHAP

• het Groenfonds versterkt de particuliere
natuuraanleg via het Bosklimaatfonds.
Met dit fonds legt het Groenfonds de link
tussen compensatie van CO 2-uitstoot en
de aanleg van nieuw bos in Nederland.
Het Bosklimaatfonds is gevoed met een
bijdrage van het Rijk en bijdragen uit het
resultaat van het Groenfonds. In 2014
heeft het Groenfonds 10 private bosaan
leg projecten gefinancierd (2013: 7 projec
ten). In totaal is een bedrag van
€ 206.880,- (2013: € 221.880,-) gecon
tracteerd, waarmee 54 hectare (2013: 59
hectare) bosaanleg is ondersteund. Sinds
2001 is via deze Boscertificaten nu 2.575
hectare bosaanleg gefinancierd. Het
Bosklimaatfonds laat de CO 2-vastlegging
van deze bossen berekenen en certifice
ren en biedt deze CO 2-vastlegging als
CO 2-certificaten te koop aan. Het Groen
fonds heeft per ultimo 2014 vanuit het
Bosklimaatfonds 27.286 ton CO 2 gecerti

ficeerd via de internationaal erkende
Goldstandard.

➔ F INANCIEREN VAN INVESTERINGEN
IN NATUUR EN LANDSCHAP
VOORFINANCIEREN PARTICULIER
NATUURBEHEER
Bij het permanent omzetten van land
bouwgrond naar natuur daalt de grond in
waarde. Voor deze waardedaling kan de
eigenaar compensatie aanvragen via de
Subsidieregeling Natuur en Landschap.
Met de decentralisatie van het natuurbe
leid zijn de provincies zelf verantwoorde
lijk voor de inzet van de middelen voor
het natuurbeleid. Een aantal provincies
heeft ervoor gekozen minder subsidies
waardedaling te verstrekken omdat uit
de storting in het provinciefonds maar
een beperkt bedrag kan worden ingezet
voor deze subsidie. Andere provincies
houden het subsidieplafond voor de
subsidie waardedaling op een bestendig
niveau en passen de benodigde middelen
uit eigen liquide middelen bij. Enkele
provincies hanteren nog het ‘oude’
systeem, waarbij de aanvrager de subsi
die in 30 toekomstige termijnen uitge
keerd krijgt. Om voor deze subsidiege
rechtigden de investeringen in
natuuraanleg al direct te kunnen bekosti
gen verstrekt het Groenfonds de Voorfi
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nanciering Subsidie Particulier Natuurbe
heer (pVSPN). In 2014 zijn nog pVSPN
leningen verstrekt voor de provincies
Noord-Holland, Utrecht en Overijssel,
waardoor het Groenfonds voor € 11,4 mil
joen particuliere natuuraanleg in 34 pro
jecten kon financieren en heeft bijgedra
gen aan de realisatie van 341 hectare
nieuwe natuur.
Naast voorfinanciering van subsidiebe
schikkingen verstrekt het Groenfonds
overbruggingsfinancieringen voor parti
culiere natuurprojecten, vooruitlopend op
de formele subsidiebeschikking en de
financiering van diverse particuliere
natuurprojecten.
FINANCIEREN VAN RIJK EN PROVINCIES
Voor Rijk en provincies stelt het Groen
fonds leenfaciliteiten ter beschikking
zoals de PNB-leningen, de EHS-leningen
en de Convenantsleningen. In 2014 is,
evenals in 2013, geen aanspraak gemaakt
op deze faciliteiten, omdat deze overhe
den geen nieuwe PNB- of Convenantsle
ningen opnemen en overheidsinvesterin
gen in natuurontwikkeling uitbleven. Ook
in 2015 en verder zal de overheid naar
verwachting geen aanspraak meer maken
op deze faciliteiten. Rijk en provincies zijn
overeengekomen dat de rente- en aflos
singsverplichtingen van de bestaande
PNB-/EHS-leningenportefeuille op de
15

JAARVERSLAG 2014

NATIONAAL GROENFONDS | MEERWAARDE VOOR NATUUR EN LANDSCHAP

rijksbegroting blijft. De rente en aflos
singsverplichting voor de Convenantspor
tefeuille vindt plaats via een bijdrage uit
het Provinciefonds.
FINANCIERINGEN UIT HET REVOLVEREND
FONDS
De resultaten van Nationaal Groenfonds
zijn in de loop der jaren als ‘werkkapitaal’
in het fonds gebleven, in de vorm van een
Revolverend Fonds. Basis hiervoor is de
Uitvoeringsovereenkomst 2002, gesloten
tussen Rijk, provincies en het Groen
fonds.
Het Groenfonds zet zijn Revolverend
Fonds binnen de kaders van het ministe
rie van EZ en de provincies uit in de vorm
van (laagrentende) leningen ten behoeve
van natuurprojecten. Deze leningen
hebben onder andere betrekking op de
ontwikkeling van natuur op nieuwe land
goederen, boerderijverplaatsingen en het
financieren van bijzondere projecten, met
name waar het verdienvermogen van/
voor natuur gestimuleerd wordt. In veel
gevallen lokt de inzet van het Revolve
rend Fonds meer private groene investe
ringen uit.

Het Groenfonds verstrekte in 2014 voor
€ 11,2 miljoen (laagrentende) financierin
gen vanuit het Revolverend fonds. Dit is
ruimschoots meer dan in 2013 (€ 4,1 mil
joen). In de laatste maand van 2014 is
daarnaast voor € 4,3 miljoen aan offertes
uitgebracht of geaccepteerd, maar nog
niet bij de notaris gepasseerd. De laatste
twee jaar was merkbaar dat veel initia
tiefnemers pas op de plaats maakten in
afwachting van de invulling van de – her
ijkte – natuurplannen van de provincies
en van het instrumentarium dat daarvoor
zal worden ingezet. Aan het einde van
2014 mag geconstateerd worden dat
deze initiatieven nu gaan leiden tot
daden.
Het Revolverend Fonds heeft ultimo 2014
een omvang van € 56,8 miljoen. Per
31 december 2014 is hiervan € 35,0 mil
joen aan financieringen uitgezet. Daar
naast zijn voor € 23,1 miljoen toezeggin
gen/verplichtingen aangegaan tot het
verstrekken van nieuwe leningen uit het
Revolverend Fonds. Het aangaan van
dergelijke verplichtingen is mogelijk,
vooruitlopend op te verwachten aflossing
van lopende leningen. Hiermee is het
Revolverend Fonds voor 102% ingezet
(ultimo 2013: 97%).

VERSLAG VAN HET BESTUUR
Ontwikkeling Revolving
Fund
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Bijna 29% van de verstrekte leningen
betreft leningen voor de Verplaatsing van
Intensieve Veehouderijen. Deze VIV-Plus
lening is bedoeld om intensieve veehou
derijbedrijven in de reconstructiegebie
den te verplaatsen vanuit kwetsbare
natuurgebieden naar Landbouw Ontwik
kelingsgebieden (LOG). De VIV-Plus
faciliteit is ultimo 2014 toegekend aan
in totaal 44 te verplaatsen intensieve
veehouderijen.
Van de verstrekte leningen betreft 13%
een stimuleringslening voor verplaatsing
van boerderijen uit kwetsbare natuur
gebieden. Deze leningen die het Groen
fonds verstrekt heeft aan DLG worden na
10 jaar afgelost uit de verkoopopbrengst
van de grond.
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stijging van dit type financieringsaanvra
gen voor het Revolverend Fonds.

Nog eens 14% van de verstrekte leningen
betreft de zogenaamde overbruggings
lening. Dit zijn overbruggingsfinancie
ringen voor particuliere natuurprojecten,
vooruitlopend op de formele subsidie
beschikking en/of een groenverklaring
voor fiscaal groene financiering.

➔ A DVIES EN HET ONTWIKKELEN
VAN INNOVATIEVE
FINANCIERINGSCONCEPTEN

Ten slotte heeft 44% van de leningporte
feuille betrekking op projecten die het
verdienvermogen van het natuurbeheer
versterken en waarbij natuurontwikkeling
samen gaat met een rendabele econo
mische ontwikkeling zoals natuurbegra
ven, landgoedontwikkeling of duurzame
energie. Van de in 2014 uit het revol
verend fonds verstrekte leningen was
ruim driekwart gericht op dit soort
ondernemersgerichte natuurprojecten.
Voor 2015 verwacht het Groenfonds een

Het beperkte budgettair kader voor
natuur en de hoge (provinciale) ambities
voor natuur maken dat de vraag naar
innovatieve financieringsconcepten
toeneemt. Zeker nu door bezuinigingen
minder geld beschikbaar is, neemt de
vraag naar privaat en maatschappelijk
kapitaal toe. Het Groenfonds beschouwt
deze ontwikkeling als een kans om
natuur meer onderdeel te laten uitma
ken van andere maatschappelijke func
ties en belangen en daarmee de kloof
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tussen natuurbeleid en de burger te
overbruggen.

In 2014 heeft het Groenfonds gewerkt
aan de ontwikkeling van (financierings-)
concepten waarbij natuurontwikkeling en
een rendabele economische functie hand
in hand gaan. Deze beogen het verdien
vermogen van de natuur te versterken.
In een aantal praktijksituaties heeft
het Groenfonds deze concepten kunnen
toetsen. Zo is in 2014 veel aandacht
uitgegaan naar:

organisaties en zorginstellingen bij elkaar
brengen en daarmee de zorginstelling
ontlasten wat betreft het groenbeheer
(en mogelijk ook de aanleg). Bovendien
kan het Groenfonds de financiering van
de meerkosten van de groenaanleg
faciliteren.

In 2014 deed het Groenfonds in opdracht
van het ministerie van EZ onderzoek naar
de mogelijkheden van private financie
ring van natuur. Een rapport hierover is
in november 2014 aan de Tweede Kamer
aangeboden. Daaruit komt ook een waar
• een verkenning naar de mogelijkheden
schuwend geluid. Het benutten van
van habitatbanking in Nederland. Het
‘natuurcombinaties’ gaat niet vanzelf.
ministerie van EZ en het Platform BEE
• het concept natuurbegraven. Natuur
Er zijn tal van goede voorbeelden van
(Biodiversiteit, Ecologie en Economie)
begraven kan een belangrijke bijdrage
dergelijke functiecombinaties, maar het
hebben het Groenfonds gevraagd een rol
leveren aan de realisatie van natuur- en
blijven nog te veel incidenten, er is nog
te spelen bij het ontwikkelen van een
landschapsontwikkeling en het duurzaam habitatbanking systeem voor vrijwillige
geen structurele aanpak. Het kansrijkst
beheer daarvan. Het concept is ruim
lijken functiecombinaties waarbij wordt
natuurcompensatie in Nederland. In dit
aangesloten bij andere (gebieds-) ontwik onder de aandacht gebracht van o.a.
geval wordt er biodiversiteit ‘gecreëerd’
provincies en landschapsorganisaties en
kelingen en geldstromen, zoals ten aan
waarop rechten worden uitgegeven die
er zijn pilotprojecten gefinancierd.
zien van duurzame energie (Nationaal
vervolgens via een habitatbank kunnen
Energieakkoord) en agrarisch natuur
worden verhandeld en gekocht door
• een verkenning naar de combinatie
beheer (GLB-gelden). Het realiseren van
partijen die hun negatieve invloed op
natuur en zorg. Voor de zorgsector is
deze natuurcombinaties vraagt een
biodiversiteit willen compenseren.
geïntegreerde groenaanleg interessant
overheid die langjarig zekerheid geeft
als healing environment, terwijl er voor
over subsidies, die planologisch ruimte
natuurbeheerders een nieuwe markt kan
biedt en die processen faciliteert. Daarbij
➔ G ROENFONDS COMMUNICATIE
ontstaan. In 2013 is gekeken naar de cure
is een belangrijke rol voor de provincies
& MARKETING
kant van de zorg (ziekenhuizen). Hierover
weggelegd. En van rijkswege moeten de
is het rapport ‘Natuur en Zorg’ uitge
gewijzigde Natuurbeschermingswet en
• De communicatie was in 2014 vooral
bracht en is een intentieverklaring voor
de toekomstige Omgevingswet hiervoor
gericht op het uitdragen van de Groen
een pilotproject ondertekend. In 2014 is
het kader gaan vormen.
fondsvisie op de financiering van het
gestart met het verkennen van de care
natuurbeleid. Het Groenfonds was
daarom volop aanwezig in het natuur
kant (GGZ, verpleegzorg etc.) van de
debat. Zo zijn gesprekken gevoerd met
zorgsector en de verbinding met natuur
het ministerie van EZ en de provincies,
opgaven. Het Groenfonds kan natuur
17
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heeft het Groenfonds presentaties
verzorgd voor onder andere deze partijen
en de terreinbeherende organisaties en
heeft het Groenfonds een bijdrage gele
verd aan de Natuurtop.
• Het Groenfonds heeft in 2014 een aantal
keer via de media aandacht gevraagd
voor projecten, ontwikkelingen en veran
deringen. Zo zijn persberichten versche
nen rondom de kavelruil Groot WilnisVinkeveen en de lancering van het fonds
‘Lenen voor Natuur’ in Gelderland, waar
provinciaal veel aandacht voor is
geweest. Het aantreden van de nieuwe
Groenfondsvoorzitter Cees Veerman
zorgde landelijk voor media aandacht.
Datzelfde gold voor de betrokkenheid van
het Groenfonds bij het Visserij Investe
ringsfonds Nederland (VIN).
• In 2014 bestond het Groenfonds twintig
jaar. Ter gelegenheid hiervan hebben wij
korte films laten maken over het werk
van het Groenfonds in verleden, heden en
toekomst. Zowel klanten, relaties, stake
holders als (oud) medewerkers en
bestuursleden komen in de films aan het
woord. In de film over de toekomst
komen onder andere staatssecretaris van
EZ Sharon Dijksma, IPO-voorzitter Johan
Remkes, de nieuwe Groenfondsvoorzitter
Cees Veerman en bestuurslid Jolande Sap
aan het woord.
18
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VOORLICHTING
De afdeling Communicatie & Marketing
biedt bij de voorlichting over producten
en diensten ondersteuning aan het
accountmanagement van het Groen
fonds. Deze voorlichting richt zich zowel
op de directie initiatiefnemers en inves
teerders die natuur en landschap ontwik
kelen als op partijen als provincies en
gemeenten die met het Groenfonds de
financieel economische component van
hun natuur- en landschapsbeleid vorm
geven. Deze voorlichting aan en acquisitie
bij groene investeerders en stakeholders
vindt onder meer plaats in individuele
adviesgesprekken, via telefonische voor
lichting, via (groeps-)bijeenkomsten en
via de website.
DRAAGVLAK VOOR NATUUR EN LANDSCHAP
Naast de communicatie & marketing
gericht op het werk van het Groenfonds
vinden wij breed maatschappelijk draag
vlak voor natuur en landschap belangrijk.
Om dit te ondersteunen organiseert het
Groenfonds zelf een aantal activiteiten
en ondersteunt het initiatieven van
andere partijen. Een aantal daarvan
staan hieronder beschreven.

NATIONAAL GROENFONDS NATUURPRIJS
Vanaf 2007 heeft het Groenfonds jaar
lijks de Nationaal Groenfonds Natuurprijs
uitgereikt voor natuurprojecten. Jaarlijks
is er een ander thema, zoals ‘Onder
nemen met Natuur’, ‘Welkom in de
Natuur’ en ‘Op je Gezondheid’. De Natuur
prijs was over het algemeen verbonden
aan een Kennisdag, die in samenwerking
met Hogeschool VHL werd georgani
seerd. In 2014 is gekozen om geen geza
menlijke Kennisdag meer te organiseren
en de Natuurprijs van het Groenfonds te
koppelen aan het hieronder genoemde
landelijke evenement Fête de la Nature. In
2015 zal de Nationaal Groenfonds
Natuurprijs eind mei worden uitgereikt.
FÊTE DE LA NATURE IN NEDERLAND
Nationaal Groenfonds is ook betrokken
bij Fête de la Nature. Fête de la Nature wil
zoveel mogelijk mensen op een feeste
lijke en verrassende manier in contact te
brengen met de natuur in al haar diversi
teit. In het weekend van 24 en 25 mei
2014 vond de eerste editie van Fête de la
Nature plaats, waarbij bijna 45.000 men
sen deelnamen aan 300 natuuractivitei
ten. In 2015 vindt op 23, 24 en 25 mei
(het Pinkster-weekeinde) de tweede
editie plaats. Het Groenfonds onder
steunt de landelijke Stichting Fête de la
Nature.
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1.3 FINANCIEEL RESULTAAT NATIONAAL GROENFONDS4
Over 2014 is een financieel resultaat (na
bestemming) behaald van € 2,1 miljoen
(begroot voor geheel 2014 was € 1,4 mil
joen). Aan het ministerie van EZ wordt
voorgesteld het resultaat over 2014 toe
te voegen aan het Revolverend fonds en
zo opnieuw te investeren in vernieu
wende natuur- en landschapsprojecten.
Het resultaat komt € 0,7 miljoen hoger
uit dan begroot.
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Dit resultaat is vooral positief beïnvloed
door:

En negatief door:

• eenmalige kosten ad € 240.000 in ver
• lagere dan begrote financieringslasten en band met het aantrekken van langjarige
financiering voor de pVSPN-portefeuille
hoger dan begrote productie in de
pVSPN-portefeuille (€ 125.000)
• kosten FBNL liggen € 33.000 hoger dan
begroot. De begroting voor deze kosten
• een hoger dan begroot saldo aan liquidi
was opgesteld uitgaande van het van
teiten en marge op de projectrekeningen
toepassing zijn van de koepelregeling
(€ 400.000);
voor de BTW. In 2014 is echter niet vol
daan aan de fiscale voorwaarden voor
• opbrengsten vanuit fondsmanagement
toepassing van de koepelregeling, waar
(€ 72.000)
door de kostendoorberekening FBNL tot
1 juli 2014 is gebaseerd op de oude rege
• lagere overige kosten (m.n. advies, mar
ling ’kosten voor gemene regeling’. Vanaf
keting en bijeenkomsten) ad. € 252.000.
1 juli 2014 zijn de werkelijke interne kos
ten (personeel, huisvesting en IT) toege
rekend aan het Groenfonds plus een
percentage van de gezamenlijke kosten
(intern + extern) op basis van de daad
werkelijk FTE-bezetting. Daarbij moest
ook BTW gerekend worden op de interne
doorbelasting.

VERSLAG VAN HET BESTUUR
1.4 VOORUITBLIK 2015
De decentralisatie van en bezuinigingen
op het natuurbeleid vragen een nieuwe
manier van werken voor de totale sector.
Alle partijen herijken hun positie en rol
in de ‘groene keten’. De overheid is niet
meer vanzelfsprekend degene die inves
teringen in natuur en landschap en het
beheer hiervan bekostigt. Dat maakt dat
partijen meer zullen moeten samenwer
ken en meer aangewezen zijn op het
eigen verdienvermogen en maatschap
pelijk kapitaal. Het maakt ook dat breed
gezocht wordt naar nieuwe natuurcombi
naties: maatschappelijke en private
investeringen die niet alleen natuurwinst
opleveren, maar ook economisch of
anderszins maatschappelijk renderen.
En natuurcombinaties kunnen nieuwe
financieringsbronnen voor natuur opleve
ren. Het op deze wijze verbinden van
ecologie en economie vraagt om een
integrale aanpak en om initiatieven uit
de streek. Voor de provincies vraagt dat
om een andere rol: van ‘zorgen voor’ naar
‘zorgen dat’. Van het ontwikkelen en
doorleveren van natuur aan terrein
beherende organisaties naar het stimu
leren van privaat initiatief.
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Bij de publieke bekostiging van het
natuurbeleid wordt de wens van het
verschuiven van subsidie naar leningen
steeds vaker gehoord. Dat leidt tot de
wens bij overheden om fondsen te vor
men voor groene doelen. In 2015 zal het
Groenfonds samen met het Wadden
fonds een pilot starten met het inzetten
van kredietfaciliteiten voor het verduur
zamen van havens en scheepvaart in en
rond de Waddenzee.
Dit alles heeft ook gevolgen voor de
positie en de werkwijze van het Groen
fonds. Het Groenfonds zal minder als
kassier voor overheden gaan opereren,
zeker nu het ILG is beëindigd. De rol als
kassier en beheerder voor publiek-private
samenwerkingsverbanden blijft onver
minderd groot. De rol als beheerder van
revolverende fondsen voor natuur en
daaraan gerelateerde thema’s voor het
Rijk, voor provincies en voor private
partijen neemt toe. Het beheerd vermo
gen bij het Groenfonds zal hierdoor naar
verwachting stabiel blijven.

Het Groenfonds blijft zich ook in 2015
inzetten als financier voor de ontwikke
ling en het behoud en beheer van natuur
en landschap in Nederland, voor zowel
publieke als private investeerders en
beheerders. Wij willen met name de
provincies blijven faciliteren om inves
teringen in natuur mogelijk te maken.
Dat kan door financieringen voor dit doel
te verstrekken of door (voor dit doel
bestemde) gelden van provincies bij het
Groenfonds aan te houden. Daarnaast
wil het Groenfonds aan de provincies
financieringsarrangementen aanbieden
die aansluiten op het beleid en de ambi
ties van de provincies en de realisatie
van het Natuurnetwerk Nederland.
Daarnaast zal het Groenfonds zich in
2015 richten op het financieren van
investeringen van natuur- en landschaps
organisaties en als co-financier van
private exploitanten optreden.
Voor 2015 wordt een hogere financie
ringsproductie verwacht van leningen
uit het revolverend fonds. Het gebruik
van de pVSPN-regeling, waarbij toekom
stige subsidies worden voorgefinancierd
zal naar verwachting stoppen.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

In markt-/productontwikkeling ligt een
accent op het ontwikkelen en financieren
van concepten die nieuwe private geld
bronnen aanboren ter financiering van
aanleg en beheer van natuur. Voor 2015
ligt hierbij onze focus op combinaties van
natuur met landbouw, recreatie, opwek
king van duurzame energie (biomassa,
wind e.d.), zorg, duurzame delfstoffen
winning (zand en grind) en
waterwinning/-berging. Het Groenfonds
financiert dergelijke projecten uit zijn
Revolverend Fonds. Het Groenfonds kan
hierbij ook een rol spelen in het structu
reren van financieringen (betrekken van
banken) en het koppelen van overheids
geld aan privaat geld.
Daarnaast kan het Groenfonds (maat
schappelijke) initiatieven helpen in de
zoektocht naar verdienmodellen en func
tie-combinaties en met advies over de
financiering hiervan. Om ook in de toe
komst financieel gezond te blijven zal het
Groenfonds voor deze dienstverlening
een financiële bijdrage moeten vragen.
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Daarnaast wil het Groenfonds in 2015
komen tot nieuwe (betaalde) diensten,
zoals het voor derden aanvragen van
Groenverklaringen in het kader van de
fiscale groenregeling. Het Groenfonds
kan de aanwezige expertise aanwenden
om kansrijke projecten op deze manier
aan voordeliger financiering te helpen
zonder direct zelf de financier te zijn.
In de communicatie zal in 2015 de focus
liggen op het verstevigen van de band
met onze relaties, het vergroten van de
propositiebekendheid en het versterken
van de positie van het Groenfonds als
trusted partner voor alle partijen in de
groene keten. Daarnaast wil het Groen
fonds een actieve bijdrage leveren aan
het vergroten van het draagvlak voor
natuur en landschap. Concreet voor
genomen acties die hieraan bij dragen
zijn het organiseren van regionale bijeen
komsten, bijeenkomsten met de twaalf
provincies als belangrijke stakeholders
en steeds vaker gebiedsregisseurs in het
buitengebied, het uitreiken van de
Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015
en het ondersteunen van Fête de la
Nature. Ook in 2015 zal het Groenfonds
graag een bijdrage leveren aan het debat
over de toekomst van de natuur in
Nederland.

Speerpunten in de bedrijfsvoering van
het Groenfonds zijn in 2015 het verder
versterken van de business control cyclus
en het risico management, aanpassingen
aan wijzigingen in wet- en regelgeving,
het aanpassen van de IT-systemen en de
samenwerking met de collega-fondsen
binnen Fondsenbeheer Nederland.

HOOFDSTUK 2

Bestuur en organisatie
BESTUURLIJKE KADERS EN GOVERNANCE
BEDRIJFSVOERING EN RISICOMANAGEMENT
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Bestuur en Organisatie
2.1 BESTUURLIJKE KADERS EN GOVERNANCE
➔ STATUTAIRE DOELSTELLING
Nationaal Groenfonds is in 1994 opgericht
op gezamenlijk initiatief van het ministe
rie van Economische Zaken (voorheen
ministerie van LNV) en de gezamenlijke
provincies. De oprichting hield destijds
met name verband met de plannen zoals
neergelegd in het Natuurbeleidsplan
(1990), waarin de aanleg van de Ecologi
sche Hoofdstructuur centraal is gesteld.
Het beleidsmatige vervolg hierop was de
Agenda Vitaal Platteland, de Nota
Ruimte en de Wet Inrichting Landelijk
Gebied (WILG).
De statutaire doelstelling van de Stichting
Groenfonds (werknaam: Nationaal
Groenfonds) is breed geformuleerd:
• ‘het verlenen van financiële en financie
ringsfaciliteiten ten behoeve van natuur,
bos, landschap, openluchtrecreatie en
landbouw, binnen door het Rijk en de
provincies vastgestelde beleidskaders,
alsmede
• het oprichten van, het deelnemen in, het
exploiteren van, zich op andere wijze interes
seren bij, het voeren van directie en beheer
over en het financieren van beleggings
instellingen en andere ondernemingen’.
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➔ C ONTRACTUELE RELATIE MET

RIJKSOVERHEID EN PROVINCIES

Een groot deel van de activiteiten van
het Groenfonds vloeien voort uit hierover
met de rijksoverheid en provincies
gesloten overeenkomsten. De belangrijk
ste hiervan is de ‘Uitvoeringsovereen
komst’ tussen Rijk, provincies en het
Groenfonds, die in 1995 gesloten is en
in 2002 geactualiseerd. Hierin ligt de
basis voor de samenwerking tussen Rijk,
provincies en het Groenfonds vast. In de
Uitvoeringsovereenkomst is onder andere
opgenomen dat het bestuur van het
Groenfonds jaarlijks een ontwerp-Werk
programma en ontwerp-Begroting voor
het komende jaar voorlegt aan het minis
terie van EZ en aan de provincies via het
Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO),
alvorens deze, gehoord de eventuele
reacties, vast te stellen.

➔ BESTUUR
De bestuursleden van de stichting Groen
fonds worden benoemd voor telkens vier
jaar door de provincies (twee leden), de
minister van EZ (twee leden) en door
provincies en minister gezamenlijk (twee
leden, waaronder de voorzitter). Na hun
aftreden zijn bestuursleden herbenoem
baar door Rijk en/of provincies en kunnen
twee keer voor een periode van vier jaar
worden herbenoemd.
Het Bestuur van Nationaal Groenfonds
nam in oktober 2014 afscheid van zijn
voorzitter, professor mr. Pieter van Vol
lenhoven. De heer Van Vollenhoven is
sinds de oprichting in 1994 voorzitter van
het fonds geweest. Mr. Geert Jansen nam
in december 2014 eveneens afscheid van
het Groenfonds. Beide bestuursleden
waren eind 2014 aan het einde van hun
zittingstermijn en niet herbenoembaar.
Het bestuur van het Groenfonds is de
heren Van Vollenhoven en Jansen zeer
erkentelijk voor hun beider grote inzet
voor de natuur in Nederland en voor het
Groenfonds in het bijzonder.

BESTUUR EN ORGANISATIE
SAMENSTELLING BESTUUR 2014
Bestuursleden
functie		
prof. mr. Pieter van Vollenhoven (2014) Voorzitter (tot 31 oktober 2014)
prof dr. C.P. (Cees) Veerman (2018)
Voorzitter (vanaf 15 december 2014)
ir. P.O. (Pim) Vermeulen (2017)
Penningmeester		
prof. dr. J.J. (Jaap) van Duijn (2015)			
mr. G.J. (Geert) Jansen (2014)			
mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra (2017)			
mevrouw J.C.M. (Jolande) Sap (2017)			

benoemd door
rijk en provincies
rijk en provincies
provincies
rijk
provincies
rijk
rijk en provincies

(TUSSEN HAAKJES HET JAAR VAN AFTREDEN OP BASIS VAN HET ROOSTER VAN AFTREDEN)

Waarnemers
drs. R.P. (Rob) van Brouwershaven
Namens het ministerie van EZ (sinds 2008)
drs. G.(Gerard) Beukema	Namens het Interprovinciaal Overleg (sinds 2011)

In december 2014 is professor dr. C.(Cees)
Veerman door staatssecretaris Dijksma
benoemd tot nieuwe voorzitter van
het Groenfonds. In januari 2015 is
mr. drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies door de
gezamenlijke provincies benoemd in
het bestuur van het Groenfonds.
Naast de bestuursleden hebben het
ministerie van EZ alsmede de geza
menlijke provincies elk een waarnemer
die de bestuursvergaderingen bijwoont
Het bestuur is in 2014 vijf keer bijeen
gekomen. Naast de bestuursvergade
ringen is er frequent contact van vooral
de voorzitter en penningmeester met
de directeur en andere medewerkers.
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Binnen het bestuur is een Financiële
Commissie ingesteld. Deze heeft een
adviserende functie naar het bestuur en
staat het bestuur bij in zijn toezichthou
dende taken met betrekking tot de
interne controle in de ruimste zin, met
inbegrip van de interne controle van de
financiële verslaglegging. De Financiële
Commissie bestaat uit twee leden van
het bestuur, penningmeester ir. P.O.
Vermeulen en algemeen bestuurslid prof.
dr. J.J. van Duijn. De directeur, controller
en strategisch adviseur van het Groen
fonds participeren in de vergaderingen
van de Financiële Commissie als adviseur.
De financiële commissie is in 2014 vier
keer bijeengekomen. De Financiële Com
missie heeft in 2014 eenmaal regulier

overleg gevoerd met de externe accoun
tant over de jaarrekening 2013.
De in 2007 vastgestelde bestuursregle
menten zijn in 2014 niet gewijzigd. In het
algemene Bestuursreglement zijn nadere
afspraken vastgelegd over het functio
neren van het bestuur, uiteraard in aan
sluiting op hetgeen de statuten hierover
bepalen. Ook het functioneren van de
Financiële Commissie is in dit reglement
geregeld. In het reglement Bevoegd
hedenstructuur is de procuratie-/
volmachtstructuur van het Groenfonds
vastgelegd. Rijk en provincies hebben
in 2013 een beleidskader benoemingen
voor bestuursleden van het Groenfonds
vastgesteld.

BESTUUR EN ORGANISATIE

Professor mr. Pieter van Vollenhoven
(1939) was vanaf de oprichting in 1994
tot oktober 2014 voorzitter van Nationaal
Groenfonds. De heer Van Vollenhoven,
lid van het Koninklijk Huis, is nationaal
en internationaal nauw betrokken bij het
onderwerp veiligheid. Hij was van 2005
tot 2011 voorzitter van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid. Tevens was hij mede
oprichter en is hij board member van de
European Transport Safety Council en
medeoprichter en emeritus voorzitter van
de International Transportation Safety
Association. Hij is praktijkhoogleraar
Risicomanagement bij de Universiteit
Twente. Daarnaast is hij onder meer voor
zitter van het Fonds Slachtofferhulp en
van de Stichting Maatschappij en Veilig
heid. Van juni 1985 tot en met december
2012 was de heer Van Vollenhoven tevens
voorzitter van het Nationaal Restauratie
fonds.
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Prof dr. C. (Cees) Veerman (1949) is sinds
december 2014 voorzitter van Nationaal
Groenfonds. De heer Veerman is hoog
leraar aan de Universiteit van Tilburg en
Wageningen Universiteit, met als aan
dachtsgebied duurzame plattelandsont
wikkeling vanuit Europees perspectief.
De heer Veerman was van 1997 tot 2002
voorzitter van de Raad van Bestuur van
Wageningen Universitair Research Center
en van 2002 tot 2007 minister van Land
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tussen
2009 en 2013 was de heer Veerman voor
zitter van de Vereniging Natuurmonu
menten. Hij vervult thans een aantal
(toezichts-) functies in de profit en nonprofit sector, waaronder Rabobank Neder
land, Fagoed en de Holding Nationale
Goede Doelen Loterijen N.V.
Ir. P.O. (Pim) Vermeulen (1947) is sinds
2002 bestuurslid en sinds 2006 penning
meester van Nationaal Groenfonds. De
heer Vermeulen is oud-wethouder van de
Gemeente Rotterdam en oud-voorzitter
van de Raad van Bestuur van de N.V.
Bank Nederlandse Gemeenten. Hij vervult
thans een aantal (bestuurs-) functies
waaronder voorzitter van de Raad van
Commissarissen van N.V. Groothandels
gebouwen te Rotterdam en lid van de
Raad van Commissarissen van woning
corporatie Havensteder te Rotterdam.

Prof. dr. J.J. (Jaap) van Duijn (1943) is
sinds 2007 bestuurslid van Nationaal
Groenfonds. De heer Van Duijn was van
1983 tot 2003 lid van de directie, later
Raad van Bestuur, van de Robeco Groep.
Tot zijn pensionering in 2005 bleef hij als
Chief Strategist aan de Robeco Groep
verbonden. Van Duijn was verder onder
andere kroonlid van de Sociaal-Economi
sche Raad. Hij vervult thans een aantal
(bestuurs-) functies in de profit en nonprofit sector, waaronder penningmeester
van de Stichting Het Zuid-Hollands Land
schap en lid van de Raad van Commissa
rissen van Value8. De heer Van Duijn is
tevens voorzitter van de jury van de
Nationaal Groenfonds Natuurprijs
Mr. G.J. (Geert) Jansen (1946) was van
2006 tot en met 2014 bestuurslid van
Nationaal Groenfonds. De heer Jansen is
oud-Commissaris van de Koningin in de
provincie Overijssel. Hij bekleedt een
aantal bestuursfuncties, waaronder het
voorzitterschap van het Faunafonds en
de Waarderingskamer en het bestuurs
lidmaatschap van stichting Innovatie
Netwerk.

BESTUUR EN ORGANISATIE

mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra (1951) is sinds
2002 bestuurslid van Nationaal Groen
fonds. De heer Joustra is sinds 2011
voorzitter van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid. Daarnaast is hij onder meer
voorzitter van Forum, een instituut voor
multiculturele vraagstukken, voorzitter
Raad van Toezicht Rijksuniversiteit
Groningen en voorzitter van de Dutch Milk
Foundation. Voorheen was de heer Joustra
voorzitter van het UWV, Nationaal Coör
dinator Terrorismebestrijding (NCTV) en
Secretaris-Generaal bij het Ministerie van
Landbouw (ten tijde van de oprichting van
de Stichting Groenfonds).
Drs. J.C.M. (Jolande) Sap (1963) is sinds
2013 bestuurslid van Nationaal Groen
fonds. Mevrouw Sap zet zich vanuit haar
eigen bedrijf in voor verduurzaming van
bedrijfsleven en samenleving, vooral in de
sectoren voedsel, kleding en gezondheids
zorg. Zij was van september 2008 tot
oktober 2012 lid van de Tweede Kamer en
gedurende de laatste 2 jaar fractievoorzit
ter van GroenLinks. Daarvoor was zij als
econome actief in wetenschap, beleid en
bedrijfsleven. Mevrouw Sap bekleedt een
aantal (toezichthoudende) functies, waar
onder het voorzitterschap van de Raad
van Toezicht van GGZ-instelling Arkin, van
het bestuur van de NPHF Federatie voor
Gezondheid en van de Raad van Toezicht
van Fairfood International.
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Mr. drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies (1966) is
in januari 2015 toegetreden tot het
bestuur van Nationaal Groenfonds. Zij is
door de gezamenlijke provincies benoemd.
Mevrouw Spies is sinds 2014 burgemees
ter van de gemeente Alphen aan den
Rijn. Mevrouw Spies was van 2011 tot
2013 minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. In de periode 20022010 was zij Tweede Kamerlid voor het
CDA en in 2010-2011 waarnemend partij
voorzitter. Zij bekleedt een aantal
bestuursfuncties, onder andere als voor
zitter van de Commissie van Toezicht
financiën politieke partijen, als Secretaris
Generaal van het Europees opleidings
instituut voor de publieke sector (EIPA) en
als lid van de Raad van Advies van Fakton.

➔ V ERSLAGLEGGING EN

VERANTWOORDING

Met diverse rapportages legt het bestuur
van het Groenfonds verantwoording af
aan zijn belangrijkste stakeholders, in het
bijzonder de rijksoverheid (ministerie van
EZ), de provincies (IPO) en financiers,
alsmede aan de fiscus en klanten waar
mee een financiële relatie bestaat. Dit
jaarverslag, en specifiek dit hoofdstuk
Bestuur en Organisatie, alsmede de
jaarrekening vormen een belangrijk
onderdeel van deze af te leggen verant
woording. Van de belangrijkste publieke
financieringscontracten is bovendien in
de Toelichting op de balans de juridische
en beleidsmatige achtergrond geschetst
als ijkpunt voor de rechtmatigheid.

BESTUUR EN ORGANISATIE
2.2 BEDRIJFSVOERING EN RISICOMANAGEMENT
➔ ORGANISATIE EN BEZETTING
Evenals voorgaande jaren zijn alle opera
tionele activiteiten voor het Groenfonds
uitgevoerd door Fondsenbeheer Neder
land. Voor de werkzaamheden bij het
Groenfonds waren per 31 december 2014
16,3 fte toegerekend. Dit is inclusief alle
ondersteunende diensten en externe
medewerkers.
Fondsenbeheer Nederland maakt onder
deel uit van de Rabo Vastgoedgroep,
een 100% dochter van de Rabobank. Via
Fondsenbeheer Nederland stelt de Rabo
Vastgoedgroep haar brede expertise
van vastgoed (ontwikkeling, financiering
en management) beschikbaar aan het
Groenfonds. Fondsenbeheer Nederland
verstrekt dergelijke faciliteiten, zonder
winstoogmerk, ook aan andere fondsen.
Dankzij deze organisatievorm worden
belangrijke synergievoordelen behaald
voor de fondsen.
BELONINGSBELEID
Het Groenfonds voert een beheerst belo
ningsbeleid conform de artikelen 35i, 86a
en 50a BGfo.
In het beloningsbeleid van het Groenfonds
zijn geen beloningsprikkels opgenomen die
aanleiding kunnen geven tot het nemen
van ongewenste en onverantwoorde
risico’s of prikkels die er toe kunnen leiden
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ORGANOGRAM VAN DE HUIDIGE ORGANISATIE

Directie
Informatie & Automatisering

Directiesecretariaat

Juridische zaken & Compliance
Accounting,
Controlling & Treasury

Communicatie & Marketing

Front-office
Accountmanagement
Strategische Advisering

Mid-office
Projectfinanciering

Back-office
Binnendienst

• De functies in de groene vakken vallen alle onder de afdeling Groenfonds, die direct wordt aangestuurd door de directeur Nationaal Groenfonds.

dat het klantbelang of het belang van de
overige stakeholders wordt veronacht
zaamd. Het management en de medewer
kers worden gehonoreerd conform de CAO
van Rabo Vastgoedgroep. De beloningsaf
spraken worden vastgesteld aan de hand
van factoren als complexiteit van de func
tie en verantwoordelijkheden. Met het

management en de medewerkers zijn geen
beloningsafspraken gemaakt (bijvoorbeeld
in de vorm van aanvullende variabele
prestatiebeloningen) die afwijken van deze
CAO.

BESTUUR EN ORGANISATIE

➔ U ITVOERING ACTIVITEITEN DOOR
FONDSENBEHEER NEDERLAND

De dienstverlening van Fondsenbeheer
Nederland is contractueel vastgelegd in
een managementovereenkomst. Het
waarborgen van het onafhankelijk opere
ren van het Groenfonds ten opzichte van
Fondsenbeheer Nederland is een van de
belangrijkste aspecten van deze overeen
komst. In samenhang met deze manage
mentovereenkomst werken het Groen
fonds en Fondsenbeheer Nederland
samen via de methodiek van kosten
deling. Fondsenbeheer Nederland gaat via
deze methodiek verplichtingen aan (bij
voorbeeld voor personeel, huisvesting,
kantoorautomatisering en dergelijke) voor
rekening en risico van het Groenfonds en
de andere fondsen waarmee Fondsen
beheer soortgelijke overeenkomsten
heeft gesloten. Voordeel van deze werk
wijze is onder andere dat de verrekening
van deze onderling gedeelde kosten vrij
van BTW was. Mede vanwege een aan
scherping van de fiscale richtlijnen moe
ten de interne kosten ingaande 1 juli 2014
inclusief BTW worden doorbelast. In
samenspraak met fiscaal specialisten zijn
alternatieven onderzocht en is het de
verwachting dat ingaande 2015 de koepel
vrijstelling voor de BTW kan gaan gelden
voor de tussen binnen Fondsenbeheer
Nederland onderling gedeelde kosten.
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In 2014 zijn Fondsenbeheer Nederland en
de fondsen een strategische heroriëntatie
gestart met betrekking tot hun positie
binnen de Rabo Vastgoedgroep. Er is
besloten tot de verdere uitwerking van
een voorkeursscenario. Dit voorkeurssce
nario bestaat uit een verzelfstandiging
van Fondsenbeheer Nederland. Verdere
noodzakelijke besluitvorming en defini
tieve invulling van dit scenario zal plaats
vinden in 2015. Eind 2014 zijn wel al voor
bereidende werkzaamheden opgestart,
uitgaande van de mogelijkheid dat dit
scenario in 2015 wordt gerealiseerd.
De projectactiviteiten nemen een steeds
groter deel in van de werkzaamheden
binnen Fondsenbeheer Nederland. Deze
projecten zijn nodig om de kwaliteit van
de interne organisatie op het gewenste
niveau te houden en zo de continuïteit
van de bedrijfsvoering voor de fondsen
te garanderen.
In de eerste helft van 2014 zijn een hoofd
Bedrijfsvoering en een senior Treasurer
benoemd. Hiermee zijn twee kernfuncties
binnen Fondsenbeheer Nederland inge
vuld. Daarnaast hebben binnen Fondsen
beheer Nederland in 2014 versterkingen
plaatsgevonden in de bezetting van
Compliance en Juridische Zaken en is
extra projectcapaciteit ingezet.

➔ WET- EN REGELGEVING
DNB
Het Groenfonds heeft geen bankvergun
ning en heeft hiervoor een ontheffing
van De Nederlandsche Bank (DNB).
Op basis van deze ontheffing is het
Nationaal Groenfonds in de uitoefening
van zijn bedrijf toegestaan buiten beslo
ten kring van andere dan professionele
marktpartijen opvorderbare gelden aan
te trekken, ter beschikking te verkrijgen
of ter beschikking te hebben. DNB heeft
in september 2012 het Groenfonds
opnieuw een ontheffing verleend voor
de komende drie jaar, tot 1 september
2015. Deze ontheffing is mede mogelijk
door de onderliggende garanties van
Rabobank, waardoor betrokken klanten
feitelijk dezelfde bescherming genieten
als op basis van het deposito garantie
stelsel. Aan alle in deze ontheffing door
DNB gestelde voorwaarden is in 2014
voldaan.
AFM
Het Groenfonds heeft een vergunning
voor het aanbieden van hypothecair en
consumptief krediet onder de Wet finan
cieel toezicht (Wft), onder toezicht van
de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
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➔ J URIDISCHE ZAKEN EN
COMPLIANCE

Met de beschikbaarheid van bedrijfs
juristen en een compliance-vertegen
woordiger binnen Fondsenbeheer is de
aanwezigheid van specifieke juridische
bancaire kennis, als ook de kennis van
vastgoedontwikkeling en compliance
geborgd. Deze eenheid van Fondsen
beheer Nederland vormt daarmee een
vraagbaak en klankbord voor het
management van het Groenfonds.
PRODUCTGOEDKEURINGSPROCES
Fondsenbeheer Nederland heeft een
productgoedkeuringsbeleid in lijn met het
beleid van Rabo Vastgoedgroep. Producten
worden pas op de markt gebracht of gedis
tribueerd na een zorgvuldige afweging van
de risico’s en zorgvuldige toetsing van
relevante aspecten, waaronder zorgplicht.
ONTWIKKELINGEN GOVERNANCE EN
WET- EN REGELGEVING
De in 2007 vastgestelde (bestuurs-)regle
menten zijn in 2014 niet gewijzigd. In
2014 is gewerkt binnen de kaders en
conform respectievelijk deze reglemen
ten en de procuratieregeling.
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De omgeving waarmee het Groenfonds
te maken heeft, wordt steeds complexer
en formeler van aard. Waar in het recente
verleden nog vanuit vertrouwen en infor
mele verhoudingen gehandeld werd,
hebben wij nu te maken met een omge
ving waarin partijen elkaar om rekening
en verantwoording vragen en waarin
samenwerkingsverhoudingen worden
geformaliseerd. Dit vraagt om een ste
vige inbedding van de planning- en
controlc yclus en een herijking van gover
nance structuren. Ook ontwikkelingen en
aangekondigde wijzigingen op het gebied
van wet- en regelgeving hebben hun
impact op de werkorganisatie van het
Groenfonds. Hierbij gaat het om onder
andere de toenemende zorgplichtregel
geving, het verbod op adviesprovisies,
WNT, invoering vpb-plicht voor indirecte
overheidslichamen, beleidskader derivaten
en het normenkader ‘Financieel beheer en
toezicht semipublieke instellingen’.
Hetzelfde geldt voor de toenemende
aandacht vanuit toezichthouders en
mede daaruit voortvloeiend de gevoelde
noodzaak vanuit de Rabo Vastgoedgroep
en de Rabobankorganisatie om meer
inzicht te verkrijgen in de opzet en wer
king van de administratieve organisatie
en de interne beheersingsprocessen van
Fondsenbeheer en de fondsen.

➔ A CCOUNTING, CONTROLLING
EN TREASURY

Binnen de afdeling Accounting, Controlling
en Treasury (ACT) worden de financiële
administratie (Accounting) evenals de
controlling en treasury activiteiten voor
het Groenfonds (uit)gevoerd. Naast alle
reguliere werkzaamheden is ook in 2014
veel aandacht besteed aan het terrein van
de treasury. De treasury activiteiten wor
den uitgevoerd binnen de kaders van het
Treasurystatuut van het Groenfonds.
Hoofdlijn van het Treasurystatuut is, dat
de treasury activiteiten een sterk risico
mijdend karakter hebben.
De focus van de afdeling lag de afge
lopen jaren vooral op financial control
en treasury. In lijn met de veranderende
omgeving is de nadruk meer komen te
liggen op business control en risico
management. Daartoe is een verande
rings- en professionaliseringstraject in
gang gezet. Naast een dienstverlenende
rol wordt van de afdeling ACT steeds
meer een initiërende en beleidsonder
steunende rol verwacht, gericht op het in
control zijn en blijven van het Groenfonds.
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➔ K WALITEITSBEWAKING
In 2014 is het programma van kwaliteits
bewaking gecontinueerd. Hierbij wordt
door niet direct bij het uitvoeringsproces
betrokken externe medewerkers van
Accon AVM stelselmatig beoordeeld of
de werkzaamheden voldoen aan de daar
aan te stellen eisen; juiste, volledige en
tijdige naleving van procedures en werk
instructies. Hiermee wordt de kwaliteit
van dienstverlening vastgesteld en een
aanzet tot continue verbetering gegeven.
Het programma van kwaliteitsbewaking
wordt in goed overleg met de externe
accountant opgesteld.

➔ R ISICOMANAGEMENT
Het Groenfonds hecht sterk aan een laag
risicoprofiel. Het beleid is gericht op een
voortdurende en zorgvuldige bewaking
en beheersing van risico’s die zijn activi
teiten met zich meebrengen. Vanuit het
genoemde professionaliseringstraject zijn
in 2014 stappen gezet om te komen tot
een Business Control Framework (BCF).
In 2014 is het risicomanagementproces
daarmee verder vorm gegeven. Zo zijn
bijvoorbeeld risicoanalyses uitgevoerd en
geactualiseerd inclusief het benoemen
van beheersmaatregelen. Daarnaast is
een risicocommissie ingesteld binnen
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Fondsenbeheer Nederland, waar de
vraagstukken van vooral risk en compli
ance beleidsmatig worden behandeld.
Alle werkzaamheden die Fondsenbeheer
Nederland voor het Groenfonds verricht,
gebeuren voor rekening en risico van het
Groenfonds. Fondsenbeheer Nederland
draagt bij de uitvoering van zijn activitei
ten zorg dat dit gebeurt conform de afge
sproken richtlijnen zoals door de fondsen
vastgesteld. Transparantie en integriteit
zijn daarbij kernbegrippen. Op alle activi
teiten vindt interne controle op de onder
kende operationele risico’s plaats. Daar
naast worden periodiek audits uitgevoerd
op verzoek van Fondsenbeheer Nederland,
door zowel Internal Audit van Rabo Vast
goedgroep als door externe accountants.
In 2014 zijn ondermeer interne audits
uitgevoerd op het gebied van: Customer
Due Diligence, Treasury en IT. De audit met
betrekking tot Treasury betrof een ver
volgaudit vanuit 2013. Hierbij is door
Internal Audit vastgesteld dat de open
staande bevindingen vanuit 2013 ade
quaat zijn opgevolgd en afgewerkt.
De voornaamste te beheersen risico’s bij
het Groenfonds betreffen het treasury
management, de kredietverlening, het
renterisico en het operationele risico.
Hierna zijn deze specifieke aspecten in
het risicomanagement toegelicht.

TREASURY
In oktober 2014 is door het bestuur van
het Groenfonds een herzien Treasurysta
tuut vastgesteld. Conform de Uitvoe
ringsovereenkomst 2002 is het statuut
tevens ter raadpleging voorgelegd aan
het ministerie van EZ en het IPO. Hun
inbreng is in het herziene statuut ver
werkt. Alle treasury werkzaamheden
hebben in 2014 plaatsgevonden binnen
de kaders van het Treasurystatuut.
In 2014 is op de kapitaalmarkt voor € 83
miljoen aan leningen aangetrokken waar
van € 48 miljoen ter financiering van de
pVSPN-portefeuille, € 2,5 miljoen ter
financiering van de VPN-portefeuille,
€ 13,7 miljoen ter financiering van de
EHS-portefeuille en € 18,7 miljoen ter
financiering van de PNB-portefeuille.
Voor het afdichten van de renterisico’s is
in 2014 voor € 38 miljoen aan receiver
swaps gecontracteerd en € 6 miljoen aan
payer swaps. Renteswaps worden alleen
gecontracteerd ter afdichting van
bestaande onderliggende renterisico’s.
Het Groenfonds neemt daarmee geen
open (toekomstige) posities in.
Per 31 december 2014 wordt voor € 221
miljoen aan middelen aangehouden bij
het ministerie van Financiën. Dit betreft
nog uit te betalen subsidies evenals
compensatiegelden, die bij het ministerie
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• Uitzetting van lang lopende middelen. Dit
worden aangehouden in het kader van
gebeurt uitsluitend bij financiële instellin
het Geïntegreerd Middelenbeheer. Deze
gelden vallen vrij op basis van een raming gen die onder toezicht staan van de
Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse
van de momenten waarop deze gelden
nationaal toezichthouder en een Long
daadwerkelijk nodig zijn. Het Groenfonds
Term Rating hebben van minimaal A1
houdt zijn overige middelen alleen aan bij
(Moody’s).
partijen die voldoen aan de hoge eisen
die het Treasurystatuut daaraan stelt.
houdt zijn overige middelen alleen aan bij • Derivaat overeenkomsten. Deze worden
uitsluitend aangegaan met financiële
partijen die voldoen aan de hoge eisen
instellingen die onder toezicht van de
die het Treasurystatuut daaraan stelt.
Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse
nationale toezichthouder staan en een
KREDIET- EN TEGENPARTIJ RISICO
Long Term Rating hebben van minimaal
Dit betreft het risico dat een tegenpartij
A2 (Moody’s).
niet aan zijn verplichtingen voldoet. Dit
risico is aan de orde bij het uitzetten en
• Uitzondering op bovenstaande regels zijn
aanhouden van gelden bij derden als
uitzettingen bij ASN Bank. Dit zolang de
mede bij derivaat transacties. Manage
Staat een meerderheidsbelang in SNS
ment van krediet- en tegenpartijrisico
Bank heeft, ASN Bank een 100% doch
gebeurt op de volgende manieren:
teronderneming is met 403-verklaring en
de SNS Bank wordt geclassificeerd als
• Kredietverlening aan klanten. Hiervoor
systeembank.
zijn separate richtlijnen en procedures
van kracht; zie hierna.
• Uitzetting van kortlopende middelen. Dit
gebeurd uitsluitend bij Nederlandse,
Engelse, Duitse of Franse nationale toe
zichthouder staan en een Short Term
Rating hebben van minimaal P-1
(Moody’s) of welke te kwalificeren zijn als
een systeembank en een Short Term
Rating hebben van minimaal P-2
(Moody’s).
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KREDIETVERLENING AAN KLANTEN
De kredietverlening door het Groenfonds
gebeurt deels voor eigen rekening en
risico en deels voor risico van derden
(veelal overheden). De interne en admini
stratieve organisatie zijn ingesteld op de
hoge eisen die dit met zich meebrengt
voor de organisatie. Vanaf bepaalde
limieten behoeven kredietverleningen

goedkeuring van een interne kredietcom
missie, alsmede van de penningmeester.
Daarnaast is kennis van de ‘groenmarkt’
cruciaal bij het beheersen van de uit de
kredietverlening voortvloeiende risico’s.
Voor het grootste deel van de kredieten
geldt dat de acceptatie daarvan plaats
vindt op basis van hiervoor in Nederland
gangbare kredietacceptatieregels. Uit
zonderingen daarop vinden slechts plaats
met oog op het specifieke publieke doel
dat Nationaal Groenfonds dient.
RENTERISICO’S
De financieringsactiviteiten van het
Groenfonds brengen renterisico’s met
zich mee. Binnen de kaders van het Tre
asurystatuut is het beleid erop gericht
deze renterisico’s te minimaliseren.
OPERATIONELE RISICO’S
Operationele risico’s worden beheerst
door beheersmaatregelen zoals vastge
legd in het Handboek Administratie
Organisatie. Daarnaast zijn in in 2014
stappen gezet om te komen tot een
Business Control Framework (BCF) met
aandacht voor operationele risico’s. Van
uit de afdeling Kwaliteitsbewaking wordt
het juist naleven van procedures gecon
troleerd. Bevindingen vanuit de Kwali
teitsbewaking worden periodiek gerap
porteerd aan het management alsmede
aan de externe accountant. Jaarlijks
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wordt bovendien een audit uitgevoerd op
de geautomatiseerde informatie voorzie
ning (EDP-audit), daaronder begrepen het
systeem SF2000. De rapportage van
Kwaliteitsbewaking alsmede de EDPaudit en de managementletter van de
accountant geven aan dat de uitvoering
van processen en het gebruik daarbij van
geautomatiseerde hulpmiddelen in con
trol zijn.

➔ I NFORMATIEVOORZIENING &
AUTOMATISERING

Ook in 2014 heeft de geautomatiseerde
ondersteuning van het merendeel van de
Groenfonds-activiteiten plaatsgevonden
met behulp van het systeem SF2000 in
combinatie met het CRM-pakket Scope
en het digitaal archiefsysteem Xtendis.
Via deze applicaties wordt onder andere
het proces van uit te betalen subsidies,
rekening-courantverhoudingen en het
verstrekken en beheren van financierin
gen ondersteund.
Bij de automatisering wordt nauw samen
werkt met de Rabo Vastgoedgroep en
wordt gebruikgemaakt van de faciliteiten
die zij op dit terrein biedt. Hiervoor heeft
Fondsenbeheer Nederland een service
level agreement afgesloten.
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Eind 2014 is een nieuw ICT-meerjarenplan
gepresenteerd, gebaseerd op de uitgangs
punten voor Fondsenbeheer Nederland en
de fondsen. Hierin zijn de ambities van de
fondsen vertaald in benodigde ICT-aan
passingen. Deze aanpassingen vereisen
nieuwe investeringen in ICT die het ver
volg vormen van de vernieuwing van
SF2000. Afhankelijk van de definitieve
besluitvorming van de strategische her
oriëntatie van Fondsenbeheer Nederland
zullen deze investeringen in 2015 con
creet worden.
In 2014 zijn een aantal projecten afge
rond met een ICT-component, zoals
bijvoorbeeld de afronding van SEPA, de
invoering van nieuwe huisstijl, renteren
seignering en de aanpassingen in de
bestaande Funding-module. Naast deze
projecten is een viertal releasewijzigingen
binnen SF2000 doorgevoerd met verbe
teringen binnen de software die door de
Fondsen gebruikt wordt.

➔ V ERANTWOORD ONDERNEMEN
Nationaal Groenfonds onderneemt inte
ger en maatschappelijk verantwoord
(MVO). Het werk van het Groenfonds
richt zich altijd op projecten die een
maatschappelijke relevantie hebben,

zoals uitbreiding en beheer van natuur
en landschap, duurzame energie etc.
Het MVO-beleid is onderdeel van onze
reguliere dienstverlening en product
verantwoordelijkheid. Het Groenfonds is
transparant in zijn product- en dienst
verlening en de rapportages daarover.
Het Groenfonds hanteert een algemene
gedragscode. Deze geeft de spelregels
en de speelruimte aan waarbinnen het
beleid van het Groenfonds en de werk
zaamheden van de medewerkers zich
moeten afspelen. Wij hebben daarbij
aandacht voor klanttevredenheid, klach
tenbehandeling, zorgplicht, transparan
tie, veiligheid en privacy. In al onze pro
ducten en processen zijn wij integer en
transparant en voldoen aan de geldende
regelgeving en gedragscodes.
Het Groenfonds streeft in zijn bedrijfs
voering naar een lage milieubelasting
door het bewust gebruik van materialen
en duurzame inkoop. Papierarm werken
en het gebruik van milieuvriendelijk
papier met het FSC-keurmerk zijn hier
voorbeelden van.

HOOFDSTUK 3

Jaarrekening
BALANS PER 31 DECEMBER
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
GRONDSLAGEN
TOELICHTING OP DE BALANS
VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
TOELICHTING
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
RAPPORTAGE WET NORMERING
OVERIGE GEGEVENS EN VOORSTEL TOT RESULTAATSBESTEMMING
TOPINKOMENS
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FINANCIEEL VERSLAG
3.1 BALANS PER 31 DECEMBER
ACTIVA BEDRAGEN X € 1.000
FINANCIËLE VASTE ACTIVA

1
2
3
4
5
6
7

UITGEZETTE CONVENANTSLENINGEN
UITGEZETTE EHS LENINGEN
UITGEZETTE PNB-LENINGEN
OVERIGE VERSTREKTE LENINGEN AAN OVERHEDEN
VOORFINANCIERINGEN PARTICULIER NATUURBEHEER
OVERIGE VERSTREKTE LENINGEN AAN PARTICULIEREN
UITGEZETTE DEPOSITO'S

VLOTTENDE ACTIVA

8 GROENFONDS PROJECTREKENINGEN
9 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
10 LIQUIDE MIDDELEN

31-12-14

31-12-13

87.204
145.784
247.622
6.349
202.723
34.544
-

94.404
154.858
254.420
9.018
196.122
31.637
30.000

724.226

770.459

9.207
233.511
283.002

12.853
270.065
171.401

525.720

454.319

PASSIVA BEDRAGEN X € 1.000
EIGEN VERMOGEN

11 REVOLVEREND FONDS
12 BESTEMMINGSRESERVE ALGEMENE RISICO’S		

LANGLOPENDE SCHULDEN
AANGEHOUDEN RENTERESERVE
13 AANGEHOUDEN RENTERESERVE CONVENANTSMIDDELEN
PROVINCIALE REVOLVERENDE FONDSEN			
14 PROVINCIE LIMBURG		

15
16
17
18
19
20

OVERIGE LANGLOPENDE SCHULDEN
AANGETROKKEN GROENE LENINGEN
AANGETROKKEN LENINGEN EHS
AANGETROKKEN PNB-LENINGEN
AANGETROKKEN OVERIGE LENINGEN
AANGETROKKEN LENINGEN VSPN
AANGETROKKEN LENINGEN PVSPN

KORTLOPENDE SCHULDEN
21 RIJKSCOMPENSATIEGELDEN
22 OVERIGE TREKKINGSRECHTEN
23 GROENFONDS PROJECTREKENINGEN
24 NOG UIT TE BETALEN ILG MIDDELEN
25 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
1.249.946 1.224.778

31-12-14

31-12-13

56.753
2.914

53.175
2.914

59.667

6.003

96.994
145.784
247.622
20.000
21.740
138.000

8.037
168.195
317.460
17.944

6.729

6.003

2.500

2.500

670.140

511.636
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6.729

2.500

119.540
154.858
254.420
20.200
23.890
95.000

7.838
136.718
222.288
106.490
18.218

1.249.946

• Projectrekeningen met vooruit ontvangen rente en aflossings bedragen inzake VSPN, pVSPN en EHS zijn verplaatst van 23. Groenfonds Projectrekeningen naar 25. Overige schulden en overlopende passiva. Ook de vergelijkende cijfers zijn op deze wijze aangepast.		
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56.089

2.500

667.908

491.552
1.224.778

FINANCIEEL VERSLAG
3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
realisatie

begroting

13.806
8.780

13.247
8.527

13.818
8.248

RENTERESULTAAT

5.026

4.720

5.570

28 OVERIGE BATEN

229

155

217

5.255

4.875

5.787

2.741
0
373

2.708
0
625

2.689
-4.211
475

TOTAAL LASTEN

3.114

3.333

-1.047

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

2.141

1.542

6.834

0

-150

2.914

2.141

1.392

3.920

GEHEEL GEHEEL GEHEEL
2014
2014
2013
BEDRAGEN X € 1.000

26 TOTAAL RENTEBATEN
27 TOTAAL RENTELASTEN

TOTAAL BATEN
29 VERGOEDINGEN EN DOORBELASTINGEN
30 DOTATIE VOORZIENING
31 OVERIGE KOSTEN

32 TOEVOEGING BESTEMMINGSRESERVE ALG. RISICO’S

RESULTAAT NA BESTEMMING
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FINANCIEEL VERSLAG
3.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
Tenzij anders weergegeven worden
bedragen in de jaarrekening vermeld in
duizenden euro’s.
ACTIVITEITEN
De activiteiten van Stichting Groenfonds,
statutair gevestigd te Den Haag, kantoor
houdende te Hoevelaken bestaan voorna
melijk uit:
• Kassieren, waaronder het uitvoeren van
subsidieregelingen op publiek en privaat
niveau.
• Financieren van investeringen in natuur
en landschap.
• Geven van voorlichting en advies voor
investeerders in natuur en landschap.
• Strategisch adviseren binnen relevante
beleidsgebieden vanuit een financieeleconomische ervaring.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE
OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens in
Nederland algemeen aanvaarde grondsla
gen en de bepalingen volgens Richtlijn
voor de jaarverslaglegging 640 ’Organisa
ties zonder winststreven’.
De onder financiële vaste activa opgeno
men portefeuille financieringen en ver
strekte leningen worden initieel gewaar
deerd tegen reële waarde. Vervolgens
worden deze leningen gewaardeerd tegen
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de geamortiseerde kostprijs. Deze waar
deringsgrondslag is in de praktijk gelijk
aan de nominale waarde van de schuldrest
per balansdatum. Eventuele bijzondere
waardeverminderingen worden in minde
ring gebracht op de geamortiseerde kost
prijs en verantwoord in de staat van baten
en lasten.
Baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarre
kening bekend zijn geworden.
In het verslagjaar 2014 zijn de volgende
presentatie wijzigingen doorgevoerd
waarbij de vergelijkende cijfers 2013 zijn
aangepast:
• De rijkscompensatiegelden (balanspost 21)
en overige trekkingsrechten (balanspost
22) hebben een overwegend kortlopend
karakter (dagelijks opvraagbaar) en zijn
daarom opgenomen als kortlopende schul
den.
• De aangehouden rentereserve conve
nantsmiddelen (balanspost 13) heeft juist
een langlopend karakter en is om die reden
gepresenteerd onder de langlopende
schulden.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
De financiële instrumenten worden tegen
kostprijs gewaardeerd en er wordt (kost
prijs) hedge accounting toegepast. Op het
moment van aangaan van een hedge
relatie, wordt dit door de stichting gedocu
menteerd. Waardeveranderingen in de
marktwaarde van de financiële instrumen
ten worden niet opgenomen in de balans
en staat van baten en lasten voor zover
het effectieve posities betreft. Waarde
veranderingen op niet effectieve posities
worden direct verwerkt in het resultaat.
De stichting stelt middels een test perio
diek de effectiviteit van de hedge relatie
vast. Dit gebeurt door het vergelijken van
de kritische kenmerken van het hedge
instrument met die van de afgedekte
positie. De marktwaarde van de financiële
instrumenten wordt vermeld onder de niet
uit balans blijkende verplichtingen.

FINANCIEEL VERSLAG
Renterisico

Het renterisico is het risico dat de waarde
van een financieel instrument fluctueert
als gevolg van veranderingen in de
marktrente en het risico van meer- of
minderopbrengsten vanwege fluctuaties
van de rente op de geld- en kapitaal
markt. Het renterisicobeleid is gericht op
het beheersen van dit risico waaraan de
activiteiten worden blootgesteld als
gevolg van renteschommelingen. De
stichting gebruikt renteswaps teneinde
de renterisico’s te beperken.
De activazijde van de balans van het
Groenfonds bestaat voornamelijk uit
uitgezette leningen tegen een vaste
rente. Op deze leningen wordt dus een
vaste rente ontvangen. Om het markt
waarderisico van deze leningen af te
dekken sluit het Groenfonds renteswaps
af waarbij een vaste rente wordt betaald
en een variabele rente wordt ontvangen.
Op deze manier wordt het marktwaarde
risico van deze leningen afgedekt. Het
Groenfonds dekt deze leningen af voor
een bedrag ter hoogte van de afgesloten
renteswaps, zoals beschreven in het
Treasurystatuut. Alle renteswaps die het
fonds afsluit vallen onder de opgestelde
hedge documentatie.
De relatie tussen de uitgezette leningen
en de ingezette hedge instrumenten
worden vastgelegd in een effectiviteits
toets welke periodiek, doch minimaal een
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maal per jaar per de datum waarop finan GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN
ACTIVA EN PASSIVA
ciële cijfers worden opgesteld, wordt
geactualiseerd. De test die zal worden
uitgevoerd behelst ten eerste een kwali Financiële vaste activa
tatieve toets op basis van de kritische
De hieronder opgenomen portefeuilles
termen van de renteswaps en het onder
financieringen en verstrekte leningen zijn
liggende. Als blijkt dat de kritische ter
gewaardeerd tegen de nominale waarde
men niet gelijk zijn, zal een effectiviteits van de schuldrest per balansdatum.
toets worden uitgevoerd op basis van
een vergelijking van de kasstromen van
Overige vorderingen en overlopende activa
de renteswaps met de kasstromen van
De vorderingen worden opgenomen
het onderliggende. Door te verdisconte
tegen nominale waarde, onder aftrek van
ren tegen de Euribor zero coupon curve
de noodzakelijk geachte voorzieningen
zal de ineffectiviteit worden bepaald.
voor het risico van oninbaarheid.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt aangehouden in
overeenstemming met de vereisten vol
gens Richtlijn voor de jaarverslaglegging
640 ’Organisaties zonder winststreven’.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Rentemarge

Rentebaten en rentelasten worden op
basis van het toerekeningsbeginsel ver
antwoord in de staat van baten en lasten
voor alle rentedragende instrumenten.

Provisie-opbrengsten

De aan geldnemers in rekening gebrachte
kosten voor de verstrekking van financie
ringen worden als opbrengst verant
woord op het moment van het verlijden
van de (hypotheek)akte.

FINANCIEEL VERSLAG
3.4 TOELICHTING OP DE BALANS
FINANCIËLE VASTE ACTIVA

1. Uitgezette Convenantsleningen

De uitgezette convenantsleningen zijn
vorderingen die het Groenfonds heeft op
de provincies. In IPO-verband is voor de
provincies een vaste verdeelsleutel voor
deze vorderingen overeengekomen. De
opgenomen bedragen betreffen het pro
vinciale aandeel in grondaankopen voor
natuur, met tussenkomst van de Dienst
Landelijk Gebied (DLG).

De juridische grondslag voor het verstrek
ken van de convenantsleningen aan pro
vincies is het ‘LNV-IPO Convenant 1997’
van 15 februari 1997, gesloten tussen het
ministerie van EZ en het samenwerkings
verband Interprovinciaal Overleg. De con
venantsleningen zijn benut ter financiering
van het provinciale aandeel in grondaanko
pen ten behoeve van de Ecologische
Hoofdstructuur. Vanaf 1 januari 2008 zijn
er geen opnamen meer mogelijk door
provincies uit de convenantsleningen.

HET VERLOOP VAN DE PORTEFEUILLE IS ALS VOLGT:

94.404 101.204
7.200
6.800

STAND PER ULTIMO

87.204

Alle leningen zijn geïnvesteerd in EHS projecten met een groenverklaring.

JAARVERSLAG 2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
AF: AFGELOST DOOR PROVINCIES

De rente in 2014 over deze leningen ten laste van de provincies bedraagt
5,27% (2013: 5,32%). Dit is het gewogen gemiddelde van lange en korte
rente van (groene) leningen en swaps, voor de periode tot 2024.
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94.404

FINANCIEEL VERSLAG
2. Uitgezette EHS-leningen

EHS-leningen zijn aan het ministerie van
EZ verstrekte financieringen voor investe
ringen in de EHS. De opgenomen bedragen
betreffen het rijksaandeel in grondaan
kopen voor natuur met tussenkomst van
de Dienst Landelijk gebied. De grondslag
hiervoor is de per januari 2003 gesloten
‘Overeenkomst inzake het aantrekken,
beschikbaar stellen en beheren van geld
leningen ten behoeve van grondaankopen
voor natuur’, tussen Nationaal Groenfonds
en het ministerie van EZ.
HET VERLOOP VAN DE PORTEFEUILLE IS ALS VOLGT:

JAARVERSLAG 2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
AF: AFGELOST

154.858 164.200
9.075
9.342

STAND PER ULTIMO

145.784 154.858

Het gemiddelde rentepercentage per balansdatum bedraagt: 3,23%
(2013: 3,48%).
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FINANCIEEL VERSLAG
3. Uitgezette PNB-leningen

De ‘Kaderovereenkomst financiering grond
aankopen EHS’, gesloten per 25 november
2004, en de aanvulling hierop van 14 febru
ari 2008, tussen Vereniging Natuurmonu
menten, De12Landschappen (voorheen
Stichting Unie van Provinciale Landschap
pen), Stichting Groenfonds en het ministe
rie van EZ, is de grondslag voor verstrek
king van deze leningen. Deze zogenoemde
PNB-leningen worden benut voor de finan
ciering van grondaankopen voor de Parti
culiere Natuurbeschermings Organisaties
in het kader van de Ecologische Hoofd
structuur.

HET VERLOOP VAN DE PORTEFEUILLE IS ALS VOLGT:

JAARVERSLAG 2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
AF: AFGELOST

254.420 260.980
6.798
6.560

STAND PER ULTIMO

247.622 254.420

De leningen zijn verstrekt onder borgstelling van het ministerie van EZ.
Het gemiddelde rentepercentage per balansdatum op de leningen
bedraagt 3,35% (2013: 3,62%).
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FINANCIEEL VERSLAG
4. Overige verstrekte leningen aan overheden

Dit betreft aan overheden verstrekte
leningen voor natuurprojecten. De leningen
kunnen gekoppeld zijn aan specifieke
verplichtingen van de betreffende overheid.
2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
RENTE
AF: AFGELOST

9.018
332
301
3.303

6.727
3.000
312
1.021

STAND PER ULTIMO

6.349

9.018

PER ULTIMO IS DEZE PORTEFUILLE ALS VOLGT UIT TE SPLITSEN:

2014

2013

VERSTREKT OP PROJECTEN WAARVOOR EEN FISCALE GROEN
VERKLARING IS VERKREGEN
VERSTREKT OP PROJECTEN WAARVOOR EEN FISCALE GROEN
VERKLARING IS AANGEVRAAGD
VERSTREKT OP OVERIGE PROJECTEN

1.238

1.238

-

-

5.111

7.781

6.349

9.018

HET VERLOOP VAN DE PORTEFEUILLE IS ALS VOLGT:

2014

HET VERLOOP VAN DE PORTEFUILLE NAAR AANTALLEN EN RENTEPERCENTAGES IS ALS VOLGT
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2013

aantal

rente %

aantal

rente %

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
AF: AFGELOST

26
1
3

3,38
4,50
2,03

28
1
3

3,90
2,00
1,54

STAND PER ULTIMO

24

4,07

26

3,38
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FINANCIEEL VERSLAG
5. V oorfinancieringen Particulier
Natuurbeheer

Dit betreft aan particulieren verstrekte
leningen ter voorfinanciering van te ont
vangen subsidie-uitkeringen voor Parti
culier Natuurbeheer onder zowel het oude
regime, de Voorfinanciering Particulier
Natuurbeheer (VPN) als het nieuwe
regime, de Voorfinanciering Subsidierege
ling Particulier Natuurbeheer (VSPN). Het
Groenfonds verstrekt deze VSPN-financie
ringen op basis van de ‘Overeenkomst tot
uitvoering van de Voorfinanciering Subsi
die Particulier Natuurbeheer’ tussen het

Groenfonds en het ministerie van EZ.
Artikel 2.3 van deze overeenkomst geeft
het volgende aan: “Op grond van de VSPN
Overeenkomst verstrekt het Groenfonds
aan de Subsidiegerechtigde een voor
financiering met een looptijd van 30 jaar.”
In het kader van de WILG is deze overeen
komst vervangen door een afzonderlijke
overeenkomst tussen Nationaal Groen
fonds en elke provincie, 12 in totaal. De
onderliggende transacties staan hieronder
vermeld als pVSPN.

2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
RENTE
AF: AFGELOST

196.122
11.562
9.448
14.409

191.056
10.920
9.136
14.991

STAND PER ULTIMO

202.723

196.122

HET VERLOOP VAN DE PORTEFEUILLE IS ALS VOLGT:

Deze leningen zijn verstrekt onder verpanding van de onderliggende
subsidiebeschikking. Tevens is waar nodig recht van hypotheek gevestigd.
Daarnaast staat het ministerie van EZ garant voor de VSPN-portefeuille
en staan de provincies garant voor de pVSPN-portefeuille.
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FINANCIEEL VERSLAG
WAARVAN VPN

2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
RENTE
AF: AFGELOST

37.482
113
1.330
3.583

40.812
113
1.451
4.892

STAND PER ULTIMO

35.343

37.482

2014

2013

33.325

35.467

-

-

2.018

2.015

35.343

37.482

2014

2013

HET VERLOOP VAN DE PORTEFEUILLE IS ALS VOLGT:

PER ULTIMO IS DEZE PORTEFUILLE ALS VOLGT UIT TE SPLITSEN:

VERSTREKT OP PROJECTEN WAARVOOR
EEN FISCALE GROENVERKLARING IS VERKREGEN
VERSTREKT OP PROJECTEN WAARVOOR
EEN FISCALE GROENVERKLARING IS AANGEVRAAGD
VERSTREKT OP OVERIGE PROJECTEN

HET VERLOOP VAN DE PORTEFUILLE NAAR AANTALLEN EN RENTEPERCENTAGES IS ALS VOLGT:
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aantal

rente %

aantal

rente %

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
AF: AFGELOST

324
2
1

3,72
3,60
3,87

330
2
8

3,64
4,59
3,49

STAND PER ULTIMO

325

3,54

324

3,72
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FINANCIEEL VERSLAG
WAARVAN VSPN

2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
RENTE
AF: AFGELOST

23.302
964
1.564

23.877
989
1.564

STAND PER ULTIMO

22.703

23.302

2014

2013

-

-

-

-

22.703

23.302

22.703

23.302

2014

2013

HET VERLOOP VAN DE PORTEFEUILLE IS ALS VOLGT:

Deze leningen zijn uitgegeven onder borgstelling van het ministerie van EZ.
PER ULTIMO IS DEZE PORTEFUILLE ALS VOLGT UIT TE SPLITSEN:

VERSTREKT OP PROJECTEN WAARVOOR
EEN FISCALE GROENVERKLARING IS VERKREGEN
VERSTREKT OP PROJECTEN WAARVOOR
EEN FISCALE GROENVERKLARING IS AANGEVRAAGD
VERSTREKT OP OVERIGE PROJECTEN

HET VERLOOP VAN DE PORTEFUILLE NAAR AANTALLEN EN RENTEPERCENTAGES IS ALS VOLGT:
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aantal

rente %

aantal

rente %

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
AF: AFGELOST

270
-

4,26
0,00
0,00

270
-

4,26
0,00
0,00

STAND PER ULTIMO

270

4,26

270

4,26
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FINANCIEEL VERSLAG
WAARVAN pVSPN

2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
RENTE
AF: AFGELOST

135.337
11.450
7.153
9.263

126.366
10.808
6.697
8.534

STAND PER ULTIMO

144.677

135.337

HET VERLOOP VAN DE PORTEFEUILLE IS ALS VOLGT:

Deze leningen zijn uitgegeven onder borgstelling van de provincies. Een voorwaarde voor de borg
stelling is dat voldaan wordt aan de bepalingen opgenomen in artikel 5 en 6 van de Uitvoerings
overeenkomst 2002 tussen het Groenfonds, ministerie van EZ en het IPO. In het verslagjaar 2014
is voldaan aan deze bepalingen.
PER ULTIMO IS DEZE PORTEFUILLE ALS VOLGT UIT TE SPLITSEN:

VERSTREKT OP PROJECTEN WAARVOOR
EEN FISCALE GROENVERKLARING IS VERKREGEN
VERSTREKT OP PROJECTEN WAARVOOR
EEN FISCALE GROENVERKLARING IS AANGEVRAAGD
VERSTREKT OP OVERIGE PROJECTEN

HET VERLOOP VAN DE PORTEFUILLE NAAR AANTALLEN EN RENTEPERCENTAGES IS ALS VOLGT:
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2014

2013

-

-

-

-

144.677

135.337

144.677

135.337

2014

2013

aantal

rente %

aantal

rente %

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
AF: AFGELOST

717
34
-

5,29
5,39
0,00

675
42
-

5,28
5,35
0,00

STAND PER ULTIMO

751

5,30

717

5,29

NATIONAAL GROENFONDS | MEERWAARDE VOOR NATUUR EN LANDSCHAP

FINANCIEEL VERSLAG
6. Overige verstrekte leningen aan particulieren

Dit betreft diverse verstrekte leningen ten behoeve van natuurprojecten van
particulieren. Deze leningen zijn deels laagrentend verstrekt met gelden uit het
Revolverend Fonds. Tevens is waar nodig recht van hypotheek gevestigd.

HET VERLOOP VAN DE PORTEFEUILLE IS ALS VOLGT:

2014

2013

31.637
11.383
987
9.463

32.097
1.488
972
2.920

34.544

31.637

PER ULTIMO IS DEZE PORTEFUILLE ALS VOLGT UIT TE SPLITSEN:

2014

2013

VERSTREKT OP PROJECTEN WAARVOOR EEN
FISCALE GROENVERKLARING IS VERKREGEN
VERSTREKT OP PROJECTEN WAARVOOR EEN
FISCALE GROENVERKLARING IS AANGEVRAAGD
VERSTREKT OP OVERIGE PROJECTEN

11.515

9.639

-

-

23.029

21.998

TOTAAL

34.544

31.637

2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
RENTE
AF: AFGELOST

STAND PER ULTIMO

HET VERLOOP VAN DE PORTEFUILLE NAAR AANTALLEN EN RENTEPERCENTAGES IS ALS VOLGT:
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aantal

rente %

aantal

rente %

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
AF: AFGELOST

100
25
15

3,00
2,34
4,28

99
8
7

3,08
2,42
2,33

STAND PER ULTIMO

110

2,42

100

3,00
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7. Uitgezette deposito’s
UITGEZETTE DEPOSITO’S

De deposito’s hebben betrekking op bij het Groenfonds aangehouden
projectrekeningen en zijn op verzoek van de klant op deposito uitgezet
bij het ministerie van Financiën. Geen enkele deposito heeft een
looptijd van meer dan 12 maanden.
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2014

2013

0

30.000

FINANCIEEL VERSLAG
VLOTTENDE ACTIVA

8. Groenfonds Projectrekeningen

Dit betreffen de projectenrekeningen die
per ultimo een debetsaldo vertonen.
HET VERLOOP VAN DE PORTEFEUILLE IS ALS VOLGT:

SCHULDREST PER ULTIMO
AANTAL PER ULTIMO
DE KREDIETLIMIETEN OP DEZE PROJECTREKENINGEN BEDRAGEN:

PROV. ZEELAND 'GRONDEN LANDBOUWFLANKEREND BELEID'
DE GROENE GRENS
OVERIGE

Op de kredietlimiet is een garantstelling afgegeven door de gemeenten en
de provincie.
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2014

2013

9.207
6

12.853
8

2014

2013

7.500
2.113

7.500
4.000
1.922

9.613

13.422

FINANCIEEL VERSLAG
9. Overige vorderingen en overlopende activa
HIERONDER ZIJN OPGENOMEN:

RENTE COMPENSATIEGELDEN MINISTERIE VAN FINANCIËN
RENTE REKENING-COURANT MINISTERIE VAN FINANCIËN
RENTE BANKEN
RENTE LENING NATUURMONUMENTEN
RENTE LENING EHS
RENTE OVERIGE LENINGEN EN PROJECTEN
RENTE UIT DERIVATEN
AANGEHOUDEN BIJ MINISTERIE VAN FINANCIËN
OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA

Per 31 december 2014 wordt voor
€ 221 miljoen (ultimo 2013: € 257 miljoen)
aangehouden bij het ministerie van Finan
ciën in het kader van Geïntegreerd
Middelenbeheer. Nationaal Groenfonds
participeert in het Geïntegreerd Middelen
beheer van de rijksoverheid, voor zover het
rijksmiddelen betreft. De basis voor het
aanhouden van middelen bij het ministerie
van Financiën is vastgelegd in de Overeen
komst terzake van de rekeningen-courant
‘Groenfonds’. Hierin is opgenomen dat “de
door het Rijk aan het Groenfonds beschik
baar te stellen rijksmiddelen en de daaraan
toe te rekenen rente-opbrengsten door
het Groenfonds zullen worden aangehou
den op een rekening bij ’s Rijks schatkist”.
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2014

2013

1
4
1.951
6.192
2.720
0
1.064
221.414
165

7
42
2.358
6.370
2.702
31
1.240
257.211
105

233.511

270.065

Op de rekeningen-courant BBL/DLG-subsi
dies is tot en met 31-12-2014 een rente
vergoed van Eonia van gemiddeld 0,10%
(2013: 0,09%).
De overige bij het ministerie van Financiën
aangehouden middelen hebben een rente
vergoeding van Eonia. Deze was gemid
delde over 2014 0,10% (2013:0,09%).

FINANCIEEL VERSLAG
10. Liquide middelen
BANKEN

Het saldo bij banken wordt voor € 161,3 miljoen aangehouden in
deposito’s bij het ministerie van Financiën met een resterende looptijd
variërend van 3 tot 7 maanden. Over het resterende saldo (€ 121,7
miljoen) bedroeg het gemiddelde rentepercentage over 2014 0,83%
(2013: 1,059%). Het bij banken uitstaande saldo wordt aangehouden
bij de Rabobank, ABN AMRO, ING, BNG, Triodos en ASN.
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2014

2013

283.002

171.401

FINANCIEEL VERSLAG
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

11. Revolverend Fonds
2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: TOEGEVOEGD UIT BESTEMMING RESULTAAT 2012
BIJ: TOEGEVOEGD UIT BESTEMMING RESULTAAT 2013
BIJ: OVERIGE

53.175
3.578
-

50.529
2.646
-

STAND PER ULTIMO

56.753

53.175

2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: DONATIE AAN BESTEMMINGSRESERVE

2.914
-

2.914

STAND PER ULTIMO

2.914

2.914

12. Bestemmingsreserve Algemene Risico’s

Dit betreft een bestemmingsreserve voor insolventie.
Het verloop is als volgt:
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FINANCIEEL VERSLAG
LANGLOPENDE SCHULDEN

13. Aangehouden rentereserve convenantsleningen
De provincies storten sinds 1999 jaarlijks
gezamenlijk € 11.345.000,- ten gunste van
het Groenfonds voor de verplichtingen uit
hoofde van de aan de provincies en DLG
verstrekte convenantsleningen. Deze
afspraak loopt voor onbepaalde tijd. In de
praktijk is het beleid er op gericht dat in
2023 alle convenantsleningen zijn afgelost.
Het deel van deze € 11,3 miljoen dat niet
(direct) nodig is voor rente en aflossing
wordt door het Groenfonds voor de provin
cies ‘gereserveerd’, zodat hieruit toekom
stige verplichtingen kunnen worden vol
daan, indien en voor zover de jaarlijkse
€ 11,3 miljoen vanwege rentestijgingen
hiertoe niet toereikend mocht zijn. Indien

de jaarlijkse € 11,3 miljoen en deze ‘reserve’
niet voldoende mochten zijn voor de renteen aflossingsverplichting op de convenant
sleningen, dan zijn de provincies gehouden
hiervoor aanvullende middelen aan het
Groenfonds ter beschikking te stellen. Dit
kan door verlenging van voornoemde loop
tijd (2023) en/of door daadwerkelijke extra
stortingen ten gunste van het Groenfonds
te doen.
Het voornoemde renterisico over de conve
nantsleningen is met behulp van rente
swaps grotendeels afgedicht (zie de niet
uit de balans blijkende verplichtingen).
Het verloop is als volgt:

HET VERLOOP VAN DE PORTEFUILLE NAAR AANTALLEN EN RENTEPERCENTAGES IS ALS VOLGT:

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: GESTORT DOOR PROVINCIES
BIJGESCHREVEN RENTE

11.345
102

AF: RENTE CONVENANTSLENING
AFLOSSING CONVENANTSLENING

4.972
7.200

STAND PER ULTIMO
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2014

2013

6.728

7.436

11.447
12.172
6.003

11.345
127
5.379
6.800

11.471
12.179
6.728

FINANCIEEL VERSLAG
14. Provincie Limburg

Dit betreft een revolverend fonds welke door het Groenfonds
voor de provincie Limburg wordt beheerd. Totaal gecommitteerd
fondsvermogen is € 7,5 miljoen waarvan € 2,5 miljoen gestort.
2014

2013

UITGEZET IN LENINGEN		
NOG TE BESTEDEN 		

254
2.246

254
2.246

STAND PER ULTIMO

2.500

2.500

DEZE POST IS ALS VOLGT OP TE SPLITSEN:
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OVERIGE LANGLOPENDE SCHULDEN

15. Aangetrokken groene leningen

Dit betreft onder de Fiscale Groenregeling aangetrokken
leningen. Deze leningen zijn alle aangetrokken bij
groenfondsen van Nederlandse banken.
2014

HET VERLOOP IS ALS VOLGT:

2013

Perc.

Bedrag

2,33%
1,4%
2,77%

119.540
3.785
26.331

2,38% 126.976
0,00%
0
1,61%
7.435

96.994

2,33% 119.540

DOOR PROVINCIES AFGEGEVEN GARANTIES		
VERPANDING DOOR GROENFONDS VERSTREKTE LENINGEN

66.000
30.994

81.000
38.540

STAND PER ULTIMO

96.994

119.540

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
AF: AFGELOST

STAND PER ULTIMO

2,08%

Perc.

Bedrag

Van de aangetrokken groene leningen heeft € 14,4 miljoen
een looptijd korter dan 1 jaar.
AAN GELDGEVERS ZIJN PER ULTIMO DE VOLGENDE ZEKERHEDEN GEGEVEN:
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Fiscaal groen aangetrokken leningen worden door het
Groenfonds uitgezet in projecten met een groenverklaring.
De door het Groenfonds uitgezette leningen met een reeds
verkregen groenverklaring zijn:
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2014

2013

UITGEZETTE CONVENANTSLENINGEN (POST 1)
OVERIGE VERSTREKTE LENINGEN AAN OVERHEDEN (POST 4)
VOORFINANCIERINGEN PARTICULIER NATUURBEHEER (POST 5)
OVERIGE VERSTREKTE LENINGEN AAN PARTICULIEREN (POST 6)

87.204
1.238
33.325
11.515

94.404
1.238
35.467
9.639

STAND PER ULTIMO

133.281

140.747
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16. Aangetrokken leningen EHS

Dit betreft bij banken, het ministerie van Financiën
en overige geldgevers aangetrokken leningen.
2014

HET VERLOOP IS ALS VOLGT:

Perc.

Bedrag

2013
Perc.

Bedrag

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
AF: AFGELOST

3,48% 154.858
1,54%
13.719
3,98%
22.793

3,67% 164.200
2,44% 14.763
4,16% 24.105

STAND PER ULTIMO

3,23%

145.784

3,48% 154.858

145.784

154.858

Van de aangetrokken EHS leningen heeft € 19,6 miljoen
een looptijd korter dan 1 jaar.
AAN GELDGEVERS ZIJN PER ULTIMO DE VOLGENDE ZEKERHEDEN GEGEVEN:
BORGSTELLING DOOR MINISTERIE VAN EZ		
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17. Aangetrokken PNB-leningen

Dit betreft bij banken, het ministerie van Financiën
en overige geldgevers aangetrokken leningen.
2014

HET VERLOOP IS ALS VOLGT:

Perc.

Bedrag

2013
Perc.

Bedrag

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
AF: AFGELOST

3,62% 254.420
1,47%
18.770
3,55% 25.568

3,62% 260.980
0,00%
3,59%
6.560

STAND PER ULTIMO

3,35%

247.622

3,62% 254.420

247.622

254.420

Van de aangetrokken PNB leningen heeft € 17,8 miljoen
een looptijd korter dan 1 jaar.
AAN GELDGEVERS ZIJN PER ULTIMO DE VOLGENDE ZEKERHEDEN GEGEVEN:
BORGSTELLING DOOR MINISTERIE VAN EZ		
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18. Aangetrokken overige leningen

Dit betreft bij banken, het ministerie van Financiën
en overige geldgevers aangetrokken leningen.
2014

HET VERLOOP IS ALS VOLGT:

2013

Perc.

Bedrag

Perc.

Bedrag

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: OPGENOMEN BEDRAGEN
AF: AFGELOST

3,00%
0,00%
3,51%

20.200
200

3,00%
0,00%
2,83%

20.214
14

STAND PER ULTIMO

2,98%

20.000

3,00%

20.200

AAN GELDGEVERS ZIJN PER ULTIMO DE VOLGENDE ZEKERHEDEN GEGEVEN:
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DOOR PROVINCIES AFGEGEVEN GARANTIES		
VERPANDING DOOR GROENFONDS VERSTREKTE LENINGEN

20.000
0

20.000
200

STAND PER ULTIMO

20.000

20.200
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19. Aangetrokken leningen VSPN

Dit betreft bij het ministerie van Financiën
aangetrokken leningen.
2014

HET VERLOOP IS ALS VOLGT:

STAND PER 1 JANUARI
BIJ:		
AF:		

STAND PER ULTIMO

2013

Perc.

Bedrag

Perc.

Bedrag

0,31%
-

23.890
2.150

0,62%
-

23.890
-

21.740

0,31%

23.890

0,24%

AAN GELDGEVERS ZIJN PER ULTIMO DE VOLGENDE ZEKERHEDEN GEGEVEN:
BORGSTELLING DOOR MINISTERIE VAN EZ		
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21.740

23.890

FINANCIEEL VERSLAG
20. Aangetrokken leningen pVSPN

Dit betreft bij het ministerie van Financiën
aangetrokken leningen.
2014

HET VERLOOP IS ALS VOLGT:

2013

Perc.

Bedrag

Perc.

Bedrag

STAND PER 1 JANUARI
BIJ:		
AF:		

1,75%
2,37%
0,95%

95.000
48.000
5.000

1,75% 70.000
2,07% 30.000
0 5.000

STAND PER ULTIMO

1,97%

138.000

1,75%

95.000

Van de aangetrokken pVSPN leningen heeft € 14 miljoen een looptijd korter dan 1 jaar.
AAN GELDGEVERS ZIJN PER ULTIMO DE VOLGENDE ZEKERHEDEN GEGEVEN:
BORGSTELLING DOOR PROVINCIES		
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138.000

95.000

FINANCIEEL VERSLAG
KORTLOPENDE SCHULDEN

Trekkingsrechten Rijk en provincies

De toekenning van trekkingsrechten is vastgelegd in de
’Uitvoeringsovereenkomst 2002’ tussen het ministerie
van EZ, de provincies (IPO) en Nationaal Groenfonds.
Het (jaarlijks) te bestemmen resultaat van het Groenfonds
wordt op grond van deze overeenkomst verdeeld over de
daarvoor in aanmerking komende partijen.

21. Rijkscompensatiegelden
2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: STORTINGEN
TOEGEVOEGD UIT BESTEMMING RESULTAAT VOORGAANDE JAREN
AF: OPNAMEN

7.838
254
55

15.810
330
8.302

STAND PER ULTIMO

8.037

7.838

Dit betreft bij Nationaal Groenfonds aangehouden gelden
uit hoofde van het compensatiebeginsel.
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22. Overige trekkingsrechten
Deze bestaan uit de volgende componenten:

NOG UIT TE BETALEN SUBSIDIES BBL/DLG
NOG UIT TE BETALEN OP EXTRA STORTINGEN
TREKKINGSRECHTEN PROVINCIES
NOG UIT TE BETALEN RIJKS RECONSTRUCTIE GELDEN
NOG TE BESTEMMEN RESULTAAT		

2014

2013

158.410
6.712
881
52
2.141
168.195

124.253
7.638
856
52
3.920
136.718

2014

2013

124.253
369.066

92.200
0
423.784

493.319

515.984

334.909

391.731

158.410

124.253

Het verloop van elk van deze componenten is:
VERLOOP NOG UIT TE BETALEN SUBSIDIES BBL/DLG

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: BEVOORSCHOTTING
OVERIGE STORTINGEN

AF: BETALINGEN

STAND PER ULTIMO

Dit betreft de reguliere Rijkssubsidiegelden
voor grondverwerving en inrichting, alsmede
de inkomsten van DLG uit onder andere
verkoop van ruilgrond.
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VERLOOP NOG UIT TE BETALEN EXTRA STORTINGEN
2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: GESTORT		
AF: UITBETAALD

7.638
0
926

10.002
1.000
3.364

STAND PER ULTIMO

6.712

7.638

2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: TOEGEVOEGD 			
AF: OPGENOMEN		

856
25
-

838
18
-

STAND PER ULTIMO

881

856

2014

2013

865
16
881

840
16
856

Dit betreft bijzondere Rijksstortingen voor onder
meer grondaankopen van DLG, met name stortingen
uit hoofde van het Natuuroffensief (2001).
VERLOOP TREKKINGSRECHTEN PROVINCIES

TREKKINGSECHTEN PER PROVINCIE ULTIMO

GELDERLAND
NOORD-HOLLAND

STAND PER ULTIMO
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VERLOOP NOG UIT TE BETALEN RIJKS RECONSTRUCTIEGELDEN
2014

2013

STAND PER 1 JANUARI
BIJ: GESTORT		
AF: UITBETAALD

52
-

52
-

STAND PER ULTIMO

52

52

2014

2013

3.920

2.994

VERLOOP NOG TE BESTEMMEN RESULTAAT

STAND PER 1 JANUARI
AF: TOEGEVOEGD AAN COMPENSATIEGELDEN
TOEGEVOEGD AAN REVOLVEREND FONDS
TOEGEVOEGD AAN WERKKAPITAAL
BOSCERTICATEN
UITGEKEERD AAN PROVINCIES
TREKKINGSRECHTEN

JAARVERSLAG 2014

330
2.646
18

3.920

2.994

0

0

BIJ: TOEVOEGING RESULAAT HUIDIG BOEKJAAR		

2.141

3.920

STAND PER ULTIMO

2.141

3.920

Het nog te bestemmen resultaat heeft betrekking
op de resultaten van het Groenfonds over het jaar
2014 (per ultimo 2013: het jaar 2013). Voor 2014
wordt een voorstel tot resultaatsverdeling bij het
ministerie van EZ aangeboden.
64

316
3.578
25
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23. Groenfonds Projectrekeningen

Dit betreffen de projectenrekeningen die per ultimo een creditsaldo vertonen.
De samenstelling is als volgt:
2014

2013

PROJECT MAINPORT ROTTERDAM
PROVINCIE ZEELAND NPW
GRENSMAAS
MARKERWADDEN
EHS EXTRA DOTATIE
NATUURCOMPENSATIE WESTERSCHELDE
STAATSBOSBEHEER STRUCTUURPLAN ALMERE
REALISATIE NATUURCOMPENSATIEPROJECT PERKPOLDER
GROEN / BLAUWE DIENSTEN
PROJECT BOSCERTIFICATEN
VERENIGING NATUURMONUMENTEN
EHS REKENING-COURANT
RUIMTE VOOR DE RIVIER
BBL ONTWIKKELGERICHT WERKEN
PEILBESLUIT VEERSE MEER
STAATSBOSBEHEER DOELGERICHTE OBJECTEN
GEBIEDSFONDSEN
BEHEERVERGOEDING KLIMAATBOS DRENTHE
RF PARTICULIER NATUURONTWIKKELING
OVERIGE PROJECTEN

94.688
97.455
14.202
30.907
1.705
1.721
21.555
5.809
2.192
4.325
1.544
5.915
3.022
10.615
898
7.490
5.632
378
18
7.389

88.097
2.987
1.960
22.596
9.530
53.150
4.605
1.575
9.495
1.550
10.615
1.411
2.132
1.709
1.736
18
9.122

SCHULDREST PER ULTIMO
AANTAL PER ULTIMO:

317.460
92

222.288
95

2014

2013

10.000
10.000
1.229
21.229

10.000
3.200
10.000
1.297
24.497

DE KREDIETLIMIETEN OP DEZE PROJECTREKENINGEN BEDRAGEN:

VERENIGING NATUURMONUMENTEN
TIJDELIJKE GRONDBANK NOORD-BRABANT
PROJECT MAINPORT ROTTERDAM
OVERIGE PROJECTREKENINGEN

Op alle kredietlimieten zijn garanties afgegeven door de provincies.
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24. Nog uit te betalen ILG-middelen
Dit betreft de nog aan de provincies uit te betalen ILG-middelen.
HET VERLOOP IS ALS VOLGT:

STAND 1 JANUARI		
BIJ: GESTORT DOOR EZ
GESTORT PROVINCIES
RENTE PROVINCIES		

AF: BEHEERVERGOEDING GROENFONDS		
UITBETALINGEN

STAND PER ULTIMO

2014

2013

106.490
-

216.037
0
60.011
146

106.490

276.194

106.490

0
169.704

0

106.490

2014

2013

401
2.720
5.957
6.192
2.132
97
445

537
2.702
6.239
6.370
1.938
49
383

17.944

18.218

Deze faciliteit is per eind 2013 beëindigd; volledige
afwikkeling heeft begin 2014 plaatsgevonden.

25. Overige schulden en overlopende passiva
HET VERLOOP IS ALS VOLGT:

RENTE EN KOSTEN CONVENANTSLENINGEN
RENTE EHS
RENTE DERIVATEN
RENTE LENING NATUURMONUMENTEN
OVERIGE TE BETALEN RENTE (O.A. LENINGEN, PROJECTREK.)
OVERIGE VOORUIT ONTVANGEN BEDRAGEN
OVERLOPENDE PASSIVA (O.A. BETALINGEN ONDERWEG)
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3.5 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
RENTESWAPS CONVENANTSLENINGEN
GEBRUIK FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Om renterisico’s voor de portefeuille
Financiële instrumenten worden slechts
convenantsleningen af te dekken, zijn de
gebruikt om lopende risico’s (vanwege
volgende renteswaps gecontracteerd:
verstrekte – of hard toegezegde – finan
cieringen) af te dichten. Het beleid is er
• voor € 88 miljoen (2013: € 95 miljoen)
op gericht gevolgen van renteschom
contracten waarbij een vaste rente wordt
melingen te beperken. De renterisico’s
betaald van gemiddeld 5,45% (2013:
worden afgedekt met renteswap
5,45%) en een variabele rente wordt
contracten. De marktwaarde van de
ontvangen op basis van het 6-maands
renteswaps bedraagt per 31-12-2014
euribor. Deze contracten kennen loop
€ 61,3 miljoen negatief (2013: 38,6 mil
tijden variërend tot 1 april 2015 en
joen negatief). De negatieve markt
1 april 2023.
waarde in de renteswaps wordt gecom
penseerd door een positieve marktwaarde • voor € 44,8 miljoen (2013: 51,8 miljoen)
contracten waarbij een variabele rente
in de verstrekte leningen. Tot slot loopt
wordt betaald op basis van 6 maands
het Groenfonds geen andere liquiditeitsen renterisico’s anders dan uit hoofde van euribor en een vaste rente wordt ontvan
gen van 4,38% (2013: 4,28%). Deze
de normale bedrijfsvoering.
contracten kennen looptijden met een
einddatum variërend van 1 april 2016 tot
Per balansdatum is een effectiviteits
1 oktober 2018.
toets uitgevoerd op de kritische kenmer
ken van de hedge relatie. Uit deze toets is
De totale marktwaarde van de rente
gebleken dat de ingezette financiële
swapportefeuille is per balansdatum
instrumenten, de renteswaps, effectief
€ 17,4 miljoen negatief.
zijn. Op basis van kostprijs hedge accoun
ting en het hedgebeleid is om die reden
Met de swaps waarbij een vaste rente
geen toevoeging aan de voorzieningen
wordt betaald en een variabele rente
benodigd.
wordt ontvangen zijn de renterisico’s (het
risico van algehele stijging renteniveau
op geld- en kapitaalmarkt) van de porte
feuille convenantsleningen voor de gehele
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looptijd (tot 2023) nagenoeg geheel afge
dicht. Voorgaande betekent echter niet
dat de risico’s van liquiditeitsopslagen
bovenop de ‘normale’ rente’s op de gelden kapitaalmarkt zijn afgedicht.
De swaps waarbij een variabele rente
wordt betaald en een vaste rente wordt
ontvangen zijn de ‘tegenhangers’ van
gecontracteerde groene leningen. Deze
groene leningen kennen rentevastheids
perioden die nagenoeg gelijk zijn aan
deze swaps.
De verplichtingen voor het Groenfonds
vanuit deze renteswaps vallen onder de
garanties, zoals deze door de provincies
zijn afgegeven voor de portefeuille con
venantsleningen.

FINANCIEEL VERSLAG
RENTESWAPS VOORFINANCIERING SUBSIDIEREGELING PARTICULIER NATUURBEHEER
Om renterisico’s voor de portefeuille Voor
financiering Subsidieregeling Particulier
Natuurbeheer (VSPN) af te dekken, zijn
de volgende renteswaps gecontracteerd:
• voor € 26,29 miljoen (2013: € 28,4 mil
joen) contracten waarbij een vaste rente
wordt betaald van gemiddeld 4,00%
(2013: 3,99%) en een variabele rente
wordt ontvangen op basis van het
6-maands euribor. Deze contracten
kennen looptijden met een einddatum
variërend van 1 december 2017 tot
1 december 2035.

RENTESWAPS PROVINCIALE VOORFINANCIERING SUBSIDIEREGELING PARTICULIER
NATUURBEHEER
Om renterisico’s voor de portefeuille Voor
financiering Subsidieregeling Particulier
Natuurbeheer (pVSPN) af te dekken, zijn
de volgende renteswaps gecontracteerd:
• voor € 139 miljoen (2013: € 135,4 miljoen)
contracten waarbij een vaste rente wordt
betaald van gemiddeld 3,33% (2013:
3,37%) en een variabele rente wordt
ontvangen op basis van het 6-maands
euribor. Deze contracten kennen looptij
den met een einddatum variërend van
1 maart 2017 tot 1 januari 2043.

• voor € 4,5 miljoen (2013: € 4,5 miljoen)
• voor € 88 miljoen (2013: € 50 miljoen)
contracten waarbij een vaste rente wordt contracten waarbij een variabele rente
ontvangen van gemiddeld 3,75% (2013:
wordt betaald op basis van 6 maands
3,75%) en een variabele rente wordt
euribor en een vaste rente wordt ontvan
ontvangen op basis van het 6-maands
gen van 2,26% (2013: 2,52%). Deze con
euribor. Deze contracten kennen loop
tracten kennen looptijden met een eind
tijden met een einddatum van 3 decem
datum variërend van 1 december 2021 tot
ber 2035.
1 oktober 2040.
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De totale marktwaarde van de renteswap
portefeuille is per balansdatum € 8,2 mil
joen negatief.

De totale marktwaarde van de renteswap
portefeuille is per balansdatum € 35,5 mil
joen negatief.

Deze renteswaps zijn aangetrokken onder
borgstelling door het ministerie van EZ.

De rente derivaten worden ingezet ter
afdekking van het renterisico op porte
feuilleniveau. Bij de financiering van de
portefeuille wordt gebruik gemaakt van
vast rentende en variabel rentende finan
ciering. De rentebasis van variabel ren
tende aangetrokken financiering is geba

NATIONAAL GROENFONDS | MEERWAARDE VOOR NATUUR EN LANDSCHAP

seerd op 1 – 6-maands euribor, waarbij het
kasstroomrisico wordt geaccepteerd. Dit
kasstroomrisico is het verschil tussen
6-maands euribor uit hoofde van het rente
derivaat en het 1 – 6-maands euribor uit
hoofde van de variabel aangetrokken
financiering. In een efficiënte markt is er
geen mogelijkheid tot arbitrage, waardoor
het verschil als verwaarloosbaar is geclas
sificeerd.
RENTESWAPS OVERIGE GROENE LENINGEN
Om renterisico’s voor (een deel van de)
de portefeuille overige groene leningen
af te dekken, zijn de volgende rente
swaps gecontracteerd:
• voor € 1,2 miljoen (2013: € 1,2 miljoen)
contracten waarbij een vaste rente wordt
betaald van gemiddeld 3,55% (2013:
3,55%) en een variabele rente wordt
ontvangen op basis van het 6-maands
euribor. Deze contracten kennen looptij
den met een einddatum van 1 april 2019.
De totale marktwaarde van de rente
swapportefeuille is per balansdatum
€ 0,2 miljoen negatief.

FINANCIEEL VERSLAG
CO 2 -RECHTEN
In het kader van het Bosklimaatfonds
heeft het Groenfonds de CO 2-rechten
verworven die 2.575 hectare bos in een
periode van 50 jaar oplevert, gerekend
vanaf 2001. Deze CO 2-rechten zijn niet
gewaardeerd, omdat de waarde hoofd
zakelijk bepaald wordt door toekomstige
regelgeving met betrekking tot verhan
delbare emissierechten. Er heeft nog
geen besluitvorming plaatsgevonden
over de waardering van de emissie
rechten uit aangelegd bos.

WET TOEZICHT KREDIETWEZEN
Een deel van de activiteiten van het
Groenfonds vallen onder de werking
van de Wet Financieel Toezicht (onder
deel ‘bankstatus’), echter hiervoor is van
De Nederlandsche Bank een ontheffing
ontvangen. De activiteiten waarvoor
ontheffing is verkregen betreffen speci
fiek zogenaamde niet-professionele
partijen die bij het Groenfonds gelden
aanhouden. Bij banken is op dergelijke
gelden het deposito-garantie stelsel
van toepassing. Deze ontheffing is door
De Nederlandsche Bank in 2006 verleend
en in 2009 en 2012 telkens voor 3 jaar
verlengd. De ontheffing loopt nu tot
1 september 2015. Aan de aan deze ont
heffing gestelde voorwaarden is in 2014
voldaan. Deze voorwaarden behelzen
onder andere:
• De som van de bij het Groenfonds, door
niet-professionele partijen, aangehouden
gelden mag maximaal 3% van de totale
toevertrouwde middelen bedragen. Per
eind 2014 was dit percentage 0,055%.
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• Het bedrag van de door niet-professionele
partijen bij het Groenfonds wordt aan
gehouden mag de € 5 miljoen niet over
schrijden. Dit bedrag moet worden gedekt
door een bancaire garantstelling die is
afgegeven door de Rabobank. Het totaal
aan aangehouden middelen voor nietprofessionele partijen bedroeg per
31 december 2014 € 650.101,- en heeft
gedurende het jaar de grens van € 5 mil
joen niet overschreden.

FINANCIEEL VERSLAG
3.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
26. Rentebaten
DE RENTEBATEN ZIJN ALS VOLGT NADER TE SPECIFICEREN:

realisatie

2014

RENTEBATEN NOG UIT TE BETALEN LNV/DLG SUBSIDIES
RENTEBATEN EXTRA STORTINGEN VOOR GRONDAANKOPEN
RENTEBATEN COMPENSATIEGELDEN
RENTEBATEN LIQUIDE MIDDELEN
RENTEBATEN CONVENANTSLENINGEN
RENTEBATEN REVOLVING FUND
OVERIGE RENTEBATEN
RENTEBATEN EHS

TOTAAL

De rentebaten liquide middelen zijn hoger dan
begroot door een hoger dan begroot saldo aan
liquiditeiten op de projectrekeningen.
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begroting realisatie

2014

2013

137
7
8
2.365
284
1.223
9.782
0

28
5
7
1.835
283
1.260
9.797
32

109
7
24
2.592
304
1.226
9.558
0

13.806

13.247

13.818
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27. Rentelasten
DE RENTELASTEN ZIJN ALS VOLGT NADER TE SPECIFICEREN:

realisatie

2014

begroting realisatie

2014

2013

RENTELASTEN OVERIGE AANGETROKKEN FINANCIERINGEN
RENTELASTEN SALDI KLANTEN
RENTE DERIVATEN (SALDO BATEN EN LASTEN)

2.962
1.613
4.205

3.784
820
3.923

2.813
1.175
4.261

TOTAAL

8.780

8.527

8.248

De rentelasten overige aangetrokken financieringen zijn vooral lager dan begroot
door de niet begrote liquiditeitsgap (van januari t/m oktober) evenals een lagere
financieringsrente in de pVSPN portefeuille. De rentelasten saldi klanten zijn hoger
dan begroot vanwege meer voor klanten aangehouden deposito’s.

28. Overige baten
DE OVERIGE BATEN ZIJN ALS VOLGT NADER TE SPECIFICEREN:

realisatie

2014

VERGOEDING ILG
VERGOEDING PNB PORTEFEUILLE
BEHEERVERGOEDING BOSKLIMAATFONDS
BEHEERVERGOEDING OVERIGE
AFSLUITPROVISIES
BEHEER FONDSEN

TOTAAL
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begroting realisatie

2014

2013

0
35
50
21
51
72

0
35
50
70
0
0

100
35
50
20
12
0

229

155

217

FINANCIEEL VERSLAG
29. Beheervergoeding

Dit betreft de door Fondsenbeheer Nederland B.V. te Hoevelaken in rekening
gebrachte management- en servicevergoeding voor het gevoerde beheer.
De kosten zijn als volgt te specificeren:
realisatie

2014

begroting realisatie

2014

2013

MANAGEMENTVERGOEDING
KOSTENDELING VOLGENS KOSTENDELINGSOVEREENKOMST
GEZAMENLIJKE EXTERNE KOSTEN

214
2.528

0
2.708

427
1.676
585

TOTAAL

2.741

2.708

2.689

De kosten FBNL liggen € 33.000 hoger dan begroot. De begroting voor deze kosten
was opgesteld uitgaande van het van toepassing zijn van de koepelregeling voor de
BTW. In 2014 is echter niet voldaan aan de fiscale voorwaarden voor toepassing van
de koepelregeling, waardoor de kostendoorberekening FBNL tot 1 juli 2014 is gebaseerd
op de oude regeling ‘kosten voor gemene regeling’. Vanaf 1 juli 2014 zijn de werkelijke
interne kosten (personeel, huisvesting en IT) toegerekend aan Groenfonds plus een
percentage van de gezamenlijke kosten (intern + extern) op basis van de daadwerkelijk
FTE-bezetting. Daarbij moest ook BTW gerekend worden op de interne doorbelasting.

30. Dotatie voorziening

Betreft dotatie aan de voorziening voor insolventie.
realisatie

2014

DOTATIE VOORZIENING
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begroting realisatie

2014

2013

-

-

4.211-

-

- 4.211-

FINANCIEEL VERSLAG
31. Overige kosten
realisatie

2014

BESTUURSKOSTEN (EVT. INCL. BTW)
KOSTEN LEERSTOEL BELEVING EN WAARDERING NATUUR
ACCOUNTANTSKOSTEN
ADVIESKOSTEN
CORPORATE COMMUNICATIE
MARKETING COMMUNICATIE EN VOORLICHTING
MANIFESTATIES EN BIJEENKOMSTEN
ALGEMENE KOSTEN

TOTAAL

begroting realisatie

2014

2013

72
35
60
37
14
54
16
85

80
35
55
165
30
100
100
60

71
35
55
126
22
26
68
72

373

625

475

32. Mutaties bestemmingsreserve algemene risico’s
realisatie

2014

73

JAARVERSLAG 2014

begroting realisatie

2014

2013

2.914
-

DOTATIE BESTEMMINGSRESERVE
VRIJVAL BESTEMMINGSRESERVE

-

150-

TOTAAL

-

-150
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2.914
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3.7 RAPPORTAGE WET NORMERING TOPINKOMENS
BEDRAGEN X € 1

MR. J. P. SCHAAIJ MBA
FUNCTIE
DUUR DIENSTVERBAND
OMVANG DIENSTVERBAND (IN FTE)
GEWEZEN TOPFUNCTIONARIS
(FICTIEVE) DIENSTBETREKKING

FONDSDIRECTEUR
1/1 - 31/12
1,0
NEE
JA

BEZOLDIGING
BELONING
BELASTBARE ONKOSTENVERGOEDINGEN
BELONINGEN BETAALBAAR OP TERMIJN

122.649
0
27.816

TOTAAL BEZOLDIGING
TOEPASSELIJKE WNT-MAXIMUM
MOTIVERING INDIEN OVERSCHRIJDING

150.465
230,474
NVT

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functio
narissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum
hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond
van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaats
vinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen
betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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De bestuursvergoeding aan bestuursleden inclusief vergoeding voor gemaakte kosten
bedraagt over 2014 (exclusief BTW):
		
FUNCTIE
PROF. MR. PIETER VAN VOLLENHOVEN (2014)
VOORZITTER (TOT 31 OKTOBER 2014)
PROF DR. C.P. (CEES) VEERMAN (2018)
VOORZITTER (VANAF 15 DECEMBER 2014)
IR. P.O. (PIM) VERMEULEN (2017)
PENNINGMEESTER
PROF. DR. J.J. (JAAP) VAN DUIJN (2015)		
MR. G.J. (GEERT) JANSEN (2014)		
MR. T.H.J. (TJIBBE) JOUSTRA (2017)		
MEVROUW J.C.M. (JOLANDE) SAP (2017)		

VERGOEDING
€ 21.667
€ 625
€ 12.000
€ 8.500
€ 6.500
€ 6.500
€ 6.500

Er zijn geen andere vergoedingen, leningen, garanties en dergelijke verstrekt aan bestuursleden.
CONCLUSIE
In het kader van de WNT wordt vermeld dat het Nationaal Groenfonds in 2014
geen functionarissen in dienst heeft gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg
boven de vastgestelde voor de stichting van toepassing zijnde normbedragen.
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3.8 OVERIGE GEGEVENS EN VOORSTEL TOT RESULTAATSBESTEMMING
CONTROLEVERKLARING
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna
opgenomen verklaring.
(STATUTAIRE) REGELING BETREFFENDE
DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
In de statuten van het Groenfonds zijn
geen bepalingen opgenomen omtrent
de bestemming van het resultaat. Deze
bepalingen zijn opgenomen in de Uit
voeringsovereenkomst tussen het Rijk,
de provincies en Nationaal Groenfonds
en luidt als volgt:
“Het Resultaat komt toe aan de Deelne
mers, in de vorm van additionele Trek
kingsrechten, per het moment van het
volgens de statuten van het Groenfonds
vaststellen van de jaarrekening, in verhou
ding tot het gewogen gemiddelde van
Trekkingsrechten van die Deelnemers
gedurende dat jaar.”

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
OVER 2014
Het resultaat ad € 2.140.585,- is in de
balans opgenomen onder ‘Overige Trek
kingsrechten’, conform de Uitvoerings
overeenkomst die het Rijk, de provincies
en Nationaal Groenfonds in 1995 hebben
afgesloten en in 2002 hebben herzien.
Het bestuur van het Groenfonds stelt
aan het ministerie van EZ voor het resul
taat over het boekjaar 2014 als volgt te
bestemmen:
• Toevoeging aan de compensatiegelden
(inclusief provinciaal deel)
€ 122.435,• Toevoeging aan het Revolverend Fonds
€ 2.018.150,Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening
verwerkt, maar toegevoegd aan het nog
te bestemmen resultaat (balanspost 22).
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben geen gebeurtenissen na
balansdatum plaatsgevonden welke
van invloed zijn op de jaarrekening.
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Hoevelaken, 18 maart 2015
Bestuur Nationaal Groenfonds
prof. dr. C.P. (Cees) Veerman, Voorzitter
ir. P.O. (Pim) Vermeulen, Penningmeester
prof.dr. J.J. (Jaap) van Duijn
mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra
drs. J.C.M. (Jolande) Sap
mr. drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies

HOOFDSTUK 4

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur van Stichting Groenfonds
Wij hebben de in dit jaarverslag 2014
opgenomen jaarrekening 2014 van Stich
ting Groenfonds te ‘s-Gravenhage gecon
troleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2014 en de staat
van baten en lasten over 2014 met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

VERANTWOORDELIJKHEID
VAN HET BESTUUR
Het bestuur van de stichting is verant
woordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven in
overeenstemming met de in Nederland
geldende Richtlijn voor de Jaarverslag
geving 640 ‘Organisaties zonder winst
streven’ en de bepalingen van en krach
tens de Wet Normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semi
publieke sector (WNT), alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag in overeen
stemming met de in Nederland geldende
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
‘Organisaties zonder winststreven’.
Het bestuur is voorts verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten..
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VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het geven
van een oordeel over de jaarrekening op
basis van onze controle. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden en het
Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethi
sche voorschriften en dat wij onze con
trole zodanig plannen en uitvoeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwij
king van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van
werkzaamheden ter verkrijging van con
trole-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De
geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbe
grip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van mate
rieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten.

CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Bij het maken van deze risico-inschattin
gen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is
voor het opmaken van de jaarrekening en
voor het getrouwe beeld daarvan, als
mede voor de naleving van de WNT-eisen
financiële rechtmatigheid, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden
die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risicoinschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking
te brengen over de effectiviteit van de
interne beheersing van de stichting.
Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van de door het
bestuur van de stichting gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons
verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is om een onderbouwing voor
ons oordeel te bieden.
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OORDEEL BETREFFENDE DE JAARREKENING
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening
een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van
Stichting Groenfonds per 31 december
2014 en van het resultaat over 2014 in
overeenstemming met de Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving 640 Organisaties
zonder winststreven en de bepalingen
van en krachtens de WNT.

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF
KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN
Ingevolge de ontheffing als bedoeld in
artikel 3:5, vierde lid van de Wet op het
financieel toezicht, die door De Neder
landsche Bank op 19 oktober 2012 is
verleend aan Stichting Groenfonds, ver
klaren wij dat de totale waarde van de
financiële verplichtingen die zijn ontstaan
door het in de uitoefening van het bedrijf
buiten besloten kring aantrekken, ter
beschikking verkrijgen of ter beschikking
hebben van opvorderbare gelden van
anderen dan professionele marktpartijen
steeds is gedekt door een garantstelling
zoals bedoeld in de voorschriften die
De Nederlandsche Bank aan de onthef
fing heeft verbonden.
Zwolle, 18 maart 2015
Deloitte Accountants B.V.
was getekend: drs. A.J.E. Jansman RA
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