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Hoofdstuk 1 
Voorwoord van de voorzitter

Rooftop Energy biedt zonnecentrales aan zakelijke 

klanten. Tot dan toe lege daken vormen voor eigenaren 

en/of huurders vanaf dag 1 een bron van inkomsten en 

voor heel Nederland komt de energietransitie op deze 

manier sneller dichterbij. Sinds 2012 heeft Rooftop al 

150 centrales geplaatst. Dankzij een nieuwe financie-

ringsfaciliteit van het Groenfonds en BNG Bank kan  

het plaatsingstempo van de zonne-installaties de 

komende jaren flink worden opgevoerd.

Project
Zonnecentrales
op het dak: 
vanaf dag 1 duurzaam rendement!

scan deze code

54



Hoofdstuk 1 Voorwoord van de voorzitter

Helaas is onze financiële slag-

kracht beperkt en lopen we keer 

op keer aan tegen de grenzen 

van ons investeringsvermogen 

De vraag naar financiering is 

vele malen groter dan ons 

aanbod. Wij vinden het zorg-

wekkend dat er nog altijd onvol-

doende aandacht is voor de 

financiering van echte vernieu-

wing. Uit 25 jaar ervaring weten 

we hoe belangrijk een passende 

financiering is. Gebrek hieraan 

kan leiden tot stagnatie van onze 

gemeenschappelijke groene 

ambities. Nu is het moment om 

door te pakken en te investeren 

in een groener, duurzamer en 

toekomstbestendig Nederland!

Revolverend succes 
Bij onze oprichting in 1994 was 

de achteruitgang van natuur en 

landschap in Nederland zorg-

wekkend. Natuurgebieden 

waren verdwenen, de overgeble-

ven gebieden sloten niet op 

elkaar aan en de kwaliteit van 

natuur en landschap was over 

het algemeen ronduit slecht. Met 

de plannen voor de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) probeerde 

de overheid het tij te keren. 

Echter, voldoende middelen om 

deze omvangrijke operatie 

financieel te dragen waren er 

niet en daarmee dreigde de EHS 

al te stranden voor zij goed en 

wel beleidsmatig uitgedacht 

was. 

Dit risico onderkende mijn voor-

ganger, professor mr. Pieter van 

Vollenhoven. En vanuit zijn 

ervaring - opgedaan bij het  

Nationaal Restauratiefonds - zag 

hij ook de oplossing: de oprich-

ting van het Nationaal Groen-

fonds, om het beschikbare geld 

voor de EHS aangevuld met 

privaat geld revolverend in te 

zetten voor natuur en landschap. 

Op die manier komt een deel 

van het geld via rente en aflos-

sing terug in het fonds en wordt 

opnieuw ingezet voor natuur en 

landschap. Een succesvol idee 

dat zijn waarde in de jaren 

daarop bewees. Ook toen rond 

2010 de plannen voor de EHS, 

inmiddels omgedoopt tot 

Natuurnetwerk Nederland 

(NNN), ingekrompen werden, 

bleef revolverend financieren 

een probaat middel om met het-

zelfde geld meer te blijven doen 

voor een groener Nederland.

Nationaal 
Groenfonds; 
relevanter  
dan ooit 
Het Groenfonds bestaat in 2019 een kwart eeuw. Al 

vijfentwintig jaar nemen wij financiële blokkades weg 

voor bijzondere groene projecten en zorgen voor de 

duurzame financiering van een groener en leefbaar 

Nederland. En gezien de wens van de overheid om 

beleid steeds meer privaat te financieren zijn wij 

relevanter dan ooit.

Leer van het verleden
Vaak volgt op zo’n verhaal dan de 

tekst: “De rest is geschiedenis.” 

Voor het Groenfonds geldt echter: 

“En de rest is de toekomst!” Want 

onze financieringsoplossingen 

werken ook, of misschien wel 

juist, bij projecten voor energie-

transitie, kringlooplandbouw, cir-

culaire economie en binnen 

andere duurzame en innovatieve 

sectoren. Ze sluiten naadloos aan 

bij de wens om publieke doelen te 

financieren met privaat geld. 

Nederland staat voor grote 

opgaven op het gebied van 

klimaat en duurzaamheid. De tijd 

van de gemakkelijke maatregelen 

en het laaghangend fruit is 

voorbij. Vreemd genoeg constate-

ren wij dat - ondanks alle groene 

ambities – er onvoldoende aan-

dacht is voor de financiering van 

echt vernieuwende projecten: 

projecten die inhoudelijk en 

financiering-technisch veelal niet 

passen in ‘oude kaders’ en risico-

mijdend denken. Ondanks hun 

hoog maatschappelijk rendement 

krijgen ze niet de financiering die 

ze nodig hebben en blijven veel 

kansen onbenut.

 

Deze tijd vraagt om de Groen-

fonds-aanpak, om vernieuwende 

ideeën en buiten de lijnen 

tekenen, zeker bij de financiering. 

Het kringloop-denken van het 

Rijk en in toenemende mate ook 

de provincies past helemaal bij de 

integrale aanpak die het Groen-

fonds voor ogen heeft en daarom 

juichen wij dit ook toe. Alleen, net 

als in het verleden met de EHS, 

komt beleid onvoldoende tot bloei 

wanneer het bij de uitwerking 

vastloopt in verouderde procedu-

res en starre regelgeving. 

Dit alles is ons niet onbekend. Bij 

onze oprichting ging het om de 

realisatie van de EHS, nu gaat het 

om bredere groene en klimaat-

doelstellingen. Het ontbreken van 

een goede financierings-oplos-

sing is helaas de verbindende of 

misschien wel ontbindende 

factor. Laat ons leren van de 

lessen uit het verleden en zorgen 

voor een goede financiële veran-

kering, zodat we duurzame pro-

jecten ook duurzaam gaan 

financieren met een groot maat-

schappelijk rendement voor de 

publieke euro! 

De stuwende kracht  
van klein
Bij grote transities wordt vaak 

gekeken naar grote en bestaande 

spelers, vanuit de gedachte ‘grote 

stappen, snel thuis’. De ervaring 

leert echter dat de grote bedrijven 

van deze wereld in veel gevallen 

(nog) geen game-changers 

kunnen of willen zijn. Als we de 

maatschappelijke veranderingen 

op het gebied van energie, klimaat 

en duurzaamheid echt op stoom 

wil krijgen, dan hebben we ver-

nieuwende denkers en vrije 

ondernemers nodig. Mensen die 

- soms letterlijk aan de keukenta-

fel – proberenderwijs tot nieuwe 

oplossingen komen. 

Recent door ons gefinancierde 

projecten laten de prachtige 

resultaten hiervan zien. De scrub-

ber die fijnstof uit de lucht haalt 

op zeeschepen en de fabriek voor 

het volwaardige hergebruik van 

PET-flessen zijn maar enkele 

voorbeelden. Maar ook de boer 

die met een coöperatie- model 

mensen betrekt bij zijn biologisch 

melkveebedrijf en zo draagvlak 

creëert voor kringlooplandbouw. 

Vernieuwing van onderaf, met 

verbluffend goede resultaten voor 

de mens en de groene leefomge-

ving én bovendien economisch 

levensvatbaar. Nationaal Groen-

fonds is hierbij de financier die 

het verschil maakt! 

Het Groenfonds bestuur consta-

teert vol trots dat ‘de stuwende 

kracht van klein’ ook geldt voor 

het Groenfonds zelf en is directie 

en medewerkers zeer erkentelijk 

voor hun voortdurende betrok-

kenheid en inzet.

Samen komen we verder! 
Natuurlijk kijken we terug op de 

afgelopen 25 jaar. We hebben veel 

kennis en ervaring opgedaan hoe 

je als financier succesvol maat-

schappelijke impact combineert 

met economische levensvatbaar-

heid. We hebben sinds onze 

oprichting meer dan 355 miljoen 

euro aan risicodragende finan-

cieringen verstrekt met een totaal 

investeringsvolume dat de 1,5 

miljard euro ruim overstijgt. En 

dat alles met een eigen vermogen 

van ‘slechts’ 67 miljoen euro. Daar 

zijn we trots op!

En dus kijken we vol ambitie naar 

de toekomst. Want wij willen ook 

de komende 25 jaar als financier 

het verschil blijven maken voor 

een groen en duurzaam Neder-

land. Welke weg we daarvoor 

gaan bewandelen moet nog 

blijken. Komt er voldoende geld 

beschikbaar voor echte vernieu-

wing? Lukt het ons als Nederland 

om los te komen uit ‘oude kaders’ 

en het doel centraal te stellen in 

plaats van de regels? Wij roepen 

iedereen op om samen met ons 

de volgend stap te zetten. Mis-

schien staat de route nog niet 

vast, dus moeten we elkaar 

vinden in de wil om tot een 

oplossing te komen. Want waar 

een wil is, is een weg naar een 

groene en duurzame toekomst 

van Nederland!

Professor dr. Cees Veerman

Voorzitter Nationaal Groenfonds
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Hoofdstuk 2 
Nationaal Groenfonds in beeld

Windkracht 6:
meer Zeeuwse bedrijven over op windenergie

Project

Drie gloednieuwe windmolens bij Vlissingen 

draaien volop. Windkracht 6 levert groene stroom 

aan zo’n 300 Zeeuwse bedrijven en organisaties. 

Een mooie stap in de overgang naar duurzame 

energie. Het Nationaal Groenfonds hielp dit relatief 

kleinschalige windproject om de financiering rond 

te krijgen. 

scan deze code

98



Hoofdstuk 2 Nationaal Groenfonds in beeld

Nationaal 
Groenfonds in 
beeld 
“Het Groenfonds vindt dat natuur, 

landschap en water een intrinsieke 

waarde hebben en in hoge mate de 

leefbaarheid van ons land bepalen. Want 

het leven met groen en natuur bevordert 

gezondheid, veiligheid en het welbevin-

den van mens, plant en dier. Zowel op 

het platteland als in de stad. Een leefbare 

groene omgeving kan niet zonder een 

antwoord op de grote uitdagingen die 

voor ons liggen zoals klimaatadapta-

tie, energietransitie, verduurzaming 

kringlooplandbouw en een circulaire 

(biobased) economie. 

Behoud en ontwikkeling van biodiversiteit 

en van een leefbare ‘groene’ omgeving 

zijn van levensbelang voor ons en voor 

de toekomstige generaties. 

Het Groenfonds zet zich in als maat-

schappelijke onderneming, als groene 

investeringsinstelling vanuit de overtui-

ging dat ‘groen’ het waard is om in te 

investeren en levert graag een bijdrage 

aan de realisatie van groene doelen in 

de meest brede zin van het woord. Wij 

willen een actieve rol spelen en zijn van 

mening dat de oplossingen dichterbij 

kunnen komen met relatief kleine en 

praktische vernieuwingen, ook financieel. 

Vanuit die visie ontwikkelen wij al vijfen-

twintig jaar innovatieve financieringsar-

rangementen en maken met de inbreng 

van kennis op het snijvlak van groen en 

geld mogelijk dat ecologie en economie 

meer verbonden zijn.”

Nationaal Groenfonds: 
van beheerder naar 
breed inzetbare groene 
investeringsinstelling.
Opgericht in 1994 beheert het 

Groenfonds van oudsher over-

heidsgelden bestemd voor 

landschap- en natuurontwik-

keling en het duurzaam beheer 

daarvan. Het accent lag daarbij 

jarenlang op de kwantiteit van 

natuur; op de realisatie van de 

het Natuurnetwerk Nederland 

(toen nog EHS). Om de realisa-

tie van groene doelen van Rijk 

en provincies beter mogelijk te 

maken heeft het Groenfonds 

zijn werkterrein rond 2010 ver-

breed met het financieren van 

projecten die in brede zin bij-

dragen aan de kwaliteit van 

onze groene leefomgeving. Dat 

gaat verder dan alleen robuuste 

natuur en een financieel gezond 

landschap. Het Groenfonds richt 

zich op innovatieve projecten 

die bijdragen aan het samen-

brengen van economie, eco-

logie en samenleving; denk 

aan natuurinclusieve en kring-

looplandbouw, hergebruik van 

reststromen uit de natuur, en 

groene maatregelen in het kader 

van klimaat(adaptatie), circulaire 

economie, verduurzaming en 

energietransitie.  Naast directe 

(project)financiering ondersteu-

nen wij overheden en marktpar-

tijen met het ontwikkelen van 

vernieuwende financiële instru-

menten en met het managen 

van investerings- en transi-

tiefondsen, bijvoorbeeld voor 

transities en innovaties in de 

landbouw, water- en energie-

sector.

Wij Vernieuwen,  
Versnellen en Verbinden
Vernieuwen staat voor innova-

tie in financieringsproducten en 

-arrangementen en in de doelen 

die het Groenfonds finan-

ciert. Bijvoorbeeld door met de 

financiering van een scale-up 

in plastic recycling uiteindelijk 

te bewerkstelligen dat we toe-

groeien naar een circulaire eco-

nomie die minder belastend is 

voor natuur en milieu. 

Versnellen staat voor (voor)

financieren, bijvoorbeeld door 

het verstrekken van een 

Reke ning-courant aan een  

terreinbeherende organisatie 

(TBO) waardoor deze in staat  

is pro-actief grond voor natuur 

te ruilen, aan te kopen en  

(op termijn) in te richten.

Verbinden staat voor de net-

werkfunctie van het Groen-

fonds en het bij elkaar brengen  

van partijen en geldstromen, 

bijvoorbeeld met een projectre-

kening waarin meerdere geld-

stromen gebundeld worden, 

of door provinciale natuur-

doelen en kringlooplandbouw 

met kennis en geld bij elkaar te 

brengen.

Nationaal Groenfonds is 
de groene investerings-
maatschappij 
Het Groenfonds financiert (veelal 

vernieuwende) groene projec-

ten die bij de reguliere banken 

niet terecht kunnen omdat zij 

te klein zijn, te arbeidsintensief 

(maatwerk) en/of te risicovol 

(nieuw, marktniche, innovatief). 

Het Groenfonds werkt additi-

oneel aan de reguliere banken 

en overheidsinstrumenten. Het 

Groenfonds streeft naar het 

vergroten van het maatschap-

pelijke rendement op groene 

investeringen door geld zo doel-

matig mogelijk in te zetten en 

waar mogelijk privaat kapitaal 

‘mee te trekken’. En met succes, 

want elke door het Groenfonds  

gefinancierde euro leidt gemid-

deld tot 5,2 euro aan private 

cofinanciering. Keer op keer is 

Nationaal Groenfonds niet het 

laatste, maar het eerste stukje 

in de financiële puzzel en trekt  

zo de financiering van groene 

projecten vlot. 

Duurzaam perspectief
Een duurzaam perspectief is een 

sleutelbegrip voor ons. Projec-

ten die wij financieren leveren 

een meetbare bijdrage aan de 

vergroening en verduurzaming 

van de leefomgeving en dienen 

een sluitende business case te 

bevatten, waarin een duurzame 

geldstroom het voortbestaan van 

het project borgt naar de toe-

komst. Bij de keuze of wij wel of 

niet participeren in een nieuw 

project staat altijd de vraag cen-

traal of het project een ‘groene 

voetafdruk’ heeft; of er direct 

of indirect rendement is voor 

de kwaliteit van de groene leef-

omgeving. Onze trots ligt in het 

leveren van een belangrijke bij-

drage aan een mooi en groen 

Nederland. Met verstand van 

financieren en een groot hart 

voor onze groene leefomgeving.
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Hoofdstuk 3 
Kerncijfers

Laadplein:
100% elektrische personenauto’s

Project

Noot is het eerste bedrijf in Nederland dat volledig 

met 100% elektrische personenauto’s een regiotaxi 

contract rijdt. Op het Laadplein bij station Amersfoort 

staan 40 laadpunten, waaronder een snellader, die  

de elektrische voertuigen van Noot in de regio 

Amersfoort kunnen opladen. De auto’s worden 

geladen via slimme software, waarbij de taxi’s 

vooral ’s nachts worden geladen op het Laadplein 

en overdag meer gebruik wordt gemaakt van de 

snellader. De stroom die hierbij wordt gebruikt is 

ook duurzaam opgewekt. Het Nationaal Groenfonds 

financierde een groot deel van het Laadplein.

scan deze code

1312



PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016

Portefeuille verstrekte financieringen

Convenantsleningen 53.504 62.304 71.004

Grondaankopen en landinrichting 328.248 350.031 357.166

Private projecten 235.918 232.002 237.616

Totaal portefeuille financieringen 617.670 644.337 665.786

Portefeuille verstrekte projectrekeningen

Credit - aantal 66 61 79

Credit - bedrag 287.436 317.523 326.061

Debet - aantal 11 14 8

Debet - bedrag 20.852 1.407 3.122

Overige portefeuilles

Aangetrokken groene leningen 50.804 44.580 42.597

Aangetrokken overige leningen 379.884 418.254 419.560

Totaal aangetrokken leningen 430.688 462.834 462.157

Productie 2018 2017 2016

Leningen aan private partijen, in omvang 19.644 29.459 5.366

Leningen aan private partijen, in aantallen 32 40 14

Leningen aan overheden - - -

Boscertificaten (aantal hectares) - 8 11

Aantal ha. gerealiseerde natuur met financiering  
van het Groenfonds 

2.188 649 234

Bijdrage Groenfonds aan klimaatdoelstellingen 
in tonnen vermeden CO2 (door vastlegging in bos  
en benutte duurzame energie)

1.193.556 1.024.268 666.450

Overige gegevens 2018 2017 2016

Geldstromen uit kassiersfunctie ten behoeve  
van overheden

Dienst Landelijk Gebied / BBL 26.985 20.700 58.908

Resultaat voor belasting en bestemming -3.286 220 182

Balanstotaal (per ultimo) 952.266 963.675 1.034.515

Revolverend fonds (per ultimo)

Omvang Revolverend fonds 63.635 61.659 60.136

Hiervan vastgelegd 79.711 67.558 64.200

125,26% 109,57% 106,76%

Kerncijfers 
(bedragen x € 1.000,-)

Hoofdstuk 3 Kerncijfers
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Hoofdstuk 4 
Verslag van het bestuur

Primco in Lelystad:
‘Dit helpt bij een gasloze toekomst.’ 

Sinds oktober 2018 krijgen nog eens 5000 

huishoudens in Lelystad de warmte in hun huizen 

via een biomassacentrale. Samen met een aantal 

andere partijen financiert het Groenfonds de 

uitbreiding van de biomassacentrale.  

Deze centrale wordt gestookt met duurzaam 

snoei- en dunningshout. Daarmee komt in Lelystad 

de energietransitie versneld dichterbij: voor hun 

warmte kan een grote wijk van het gas af. 

Project

scan deze code

1716



De gemiddelde multiplier van  

de door het Groenfonds in  

2018 gefinancierde projecten 

bedraagt 5,2 (2017: 4,2). Deze 

multiplier geeft aan hoeveel cofi-

nanciering door banken en 

andere financiers het Groenfonds 

heeft kunnen mobiliseren voor 

het realiseren van groene projec-

ten en maatschappelijke impact. 

Hiermee is een totaal investe-

ringsvolume in groene en duur-

zame projecten bereikt van € 101 

miljoen (2017: € 128 miljoen). 

Het financieel resultaat voor 

bestemming is uitgekomen op 

€ 2,7 miljoen negatief (2017:  

€ 0,2 miljoen positief). Dit als 

gevolg van het noodgedwongen 

treffen van een voorziening 

insolventie op twee grote  

debiteuren en het in een keer 

betalen van afschrijvingen  

projectkosten 2019-2021 aan  

Fondsenbeheer Nederland (FBNL). 

Dit laatste heeft van doen met de 

verdere verzelfstandiging van het 

Groenfonds. Voor deze transitie 

zijn en worden aanzienlijke 

investeringen in de vernieuwing 

van het IT-landschap van het 

Groenfonds gedaan. Dat heeft in 

2018 geleidt tot hogere kosten die 

echter voor het merendeel zijn 

en worden geactiveerd en in vijf 

jaar worden afgeschreven.

>  Financieren van  
investeringen in 
vergroen ing en 
verduurzaming

Financieringen uit het 
Revolverend fonds 
De resultaten van het Natio-

naal Groenfonds zijn in de loop 

der jaren als ‘werkkapitaal’ in 

het fonds gebleven, in de vorm 

van een Revolverend fonds. 

Basis hiervoor is de Uitvoerings-

overeenkomst 2002, gesloten 

tussen Rijk, provincies en het 

Groenfonds.

 

Het Groenfonds zet zijn Revol-

verend fonds binnen de kaders 

van het Ministerie van LNV en de 

gezamenlijke provincies uit in de 

vorm van leningen ten behoeve 

van groene projecten. Van de in 

2018 uit het Revolverend fonds 

verstrekte leningen was 70% 

gericht op ondernemersgerichte 

‘groene’ projecten op het vlak van 

energietransitie, klimaatadaptatie 

en groene innovaties. De overige 

projecten richten zich vooral 

op natuur en landschap en op 

natuurinclusieve of kringloop-

landbouw. 

Het Groenfonds verstrekte in 

2018 voor € 19,6 miljoen finan-

cieringen vanuit het Revolve-

rend fonds in 27 verschillende 

projecten (2017: € 29,5 miljoen). 

De vraag naar risicodragende 

financiering voor ‘groene’ pro-

jecten blijft onverminderd  

groot. Voor 2019 verwacht het 

Groenfonds een verdere stijging 

van financieringsaanvragen die 

zich richten op verduurzaming 

van de landbouw, op economi-

sche dragers voor natuurbeheer 

en op duurzame energie. Het 

Groenfonds speelt daarmee een 

belangrijke rol bij de versnelling 

van de transitie naar een duur-

zame leefomgeving (natuur, 

verduurzaming van energie  

en landbouw, en circulaire  

economie).

Het Revolverend fonds heeft 

ultimo 2018 een omvang van  

€ 63,6 miljoen. Per 31 december 

2018 is hiervan € 65,7 miljoen 

aan financieringen uitgezet 

(waarvan € 6,8 miljoen in depot/

nog niet uitgekeerd) en € 2,9 

miljoen ingezet voor projectre-

keningen met een debetstand 

(kredietfaciliteit). Er is eind 2018 

voor € 0,3 miljoen aan reeds 

geaccepteerde offertes. Aan de 

provinciale revolverende fond-

sen is daarnaast € 11,5 miljoen 

toegezegd vanuit het Revolve-

rend fonds. Hiervan is € 10,8 

miljoen nog niet uitgezet in 

leningen. Het aangaan van  

dergelijke verplichtingen is 

mogelijk vooruitlopend op te 

ver wachten aflossing van 

lopende leningen. 

Hiermee is het Revolverend 

fonds bij het begin van het 

nieuwe jaar al voor 125%  

verplicht (ultimo 2017: 109%). 

Deze 25% overschrijding is 

gedekt door een lening om niet 

van het ministerie van LNV van 

€ 8,8 miljoen en een kredietlijn 

van € 15,0 miljoen bij Triodos 

Bank. Om nieuwe financierin - 

gen te kunnen aangaan die de 

verduurzamingstransities ver-

snellen heeft het Groenfonds 

additioneel kapitaal nodig. Het 

ministerie van LNV heeft zich 

eind 2018 bereid verklaard een 

aanvullende garantie aan het 

Groenfonds te verstrekken van 

€ 70 miljoen, zodat het Groen-

fonds gelden aan kan trekken  

en hiermee projecten kan  

financieren die bijdragen aan de 

klimaatdoelstellingen van het 

ministerie van LNV. Formele 

besluitvorming hierover zal in 

2019 plaatsvinden. 

Overige financieringen
Naast de financieringen uit het 

Revolverend fonds stelt het 

Groenfonds aan Rijk en provin-

cies leenfaciliteiten beschikbaar, 

zoals de PNB-leningen, de 

EHS-leningen en de Conve-

nantsleningen. Aan individuele 

provincies biedt het Groenfonds 

de mogelijkheid om leningen bij 

het Groenfonds aan te gaan, 

bijvoorbeeld voor het versnellen 

van hun natuur- en landschaps-

beleid.

Voor eigenaren die hun land-

bouwgrond omzetten naar 

natuur bood het Groenfonds  

in de afgelopen jaren samen 

met Rijk en provincies een  

voorfinanciering van de Sub-

sidie Particulier Natuurbeheer 

(VPN- VSPN-pVSPN). Deze rege-

ling is door de provincies in 

2017 afgebouwd. Het Groen-

fonds heeft in 2018 nog 3 

VPN-voorfinancieringen ver-

strekt voor € 406.000 voor de 

realisatie van 22,4 hectare 

nieuwe natuur. 

Naast voorfinanciering van sub-

sidiebeschikkingen verstrekt het 

Groenfonds overbruggingsfi-

nancieringen voor private 

natuurprojecten, vooruitlopend 

op de formele subsidiebeschik-

king en de financiering van deze 

natuurprojecten.

>  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 hierbij aan een subsidie-

regeling om natuur te realiseren 

en/of te beheren, of het mid-

delenbeheer en de kassiersrol 

voor publieke en publiek-pri-

vate samenwerkingsvormen, 

zoals de Marker Wadden of het 

Ruimte voor de Rivierproject.

Projectrekeningen
In totaal beheert het Groenfonds 

in 2018 77 projectrekeningen  

met een opgenomen c.q. uit-

staand bedrag van € 287 miljoen 

credit (66 projectrekeningen) 

en € 21 miljoen debet (11 pro-

jectrekeningen). Deze middelen 

worden, afhankelijk van de 

opdrachtgever, aangehouden bij 

het ministerie van Financiën in 

het kader van het Geïntegreerd 

Middelenbeheer of uitgezet in 

het bancaire circuit. 

Zo voert het Groenfonds het 

financieel beheer van het 

project Marker Wadden voor de  

ministeries van IenW en LNV, 

Rijkswaterstaat, de provincies 

Flevoland en Noord-Holland,  

en de Vereniging Natuur-
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Verslag van 
het bestuur 
4.1 HET GROENFONDS IN 2018 

In 2018 komen de financiële activiteiten van het 

Groenfonds onder meer tot uitdrukking in een  

financieringsportefeuille van € 618 miljoen  

(2017: € 644 miljoen). De private leningportefeuille 

van het Nationaal Groenfonds is per saldo afgenomen 

tot een bedrag van € 235 miljoen (eind 2017 € 241 

miljoen) in 1.519 leningen (2017: 1.511 leningen).
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monumenten. Het Groenfonds 

bundelt hierbij geldstromen, 

beheert deze en draagt zorg  

voor uitbetaling via één loket.  

Per ultimo 2018 is bij het  

Groenfonds van de oorspron-

kelijke € 51 miljoen nog € 4,1 

miljoen ten behoeve van dit 

project ondergebracht. In 

2018 werden nieuwe project-

rekeningen geopend voor 

onder andere het Gebiedsfonds  

Oostelijke Vechtplassen, de pro-

vincie Zeeland, Value Maritime 

en AlgaSpring.

Compensatiegelden
Het saldo aan bij het Groen-

fonds ondergebrachte compen-

satiegelden bedraagt per eind 

2018 €  145 miljoen (2017: €  171 

miljoen). Deze gelabelde gelden 

zijn bedoeld voor de aanleg 

van extra natuur als gevolg 

van ingrepen in de natuur en 

als zogeheten maatschappe-

lijke compensatie, zoals voor 

aanleg van infrastructuur. De 

compensatiegelden in verband 

met de uitvoering van rijkspro-

jecten houdt het Groenfonds  

aan bij het ministerie van  

Financiën, in het kader van 

het Geïntegreerd Middelenbe-

heer. Dit betreft ultimo 2018 een 

bedrag van €  0,2 miljoen (2017: 

€ 3,0 miljoen).

>  Fondsmanagement

Overheden en fondsen zetten 

steeds meer in op financieren 

in plaats van subsidiëren. Zo 

richten decentrale overheden 

revolverende fondsen op die 

investeren in natuurprojecten of 

projecten voor duurzame ener-

gieopwekking en energiebespa-

ring. Ook zoekt men wegen om 

ondernemers die investeren in 

de combinatie van economie en 

ecologie te financieren in plaats 

van te subsidiëren. Het Groen-

fonds helpt bij het structureren 

en beheren van deze fondsen, 

het beoordelen van investe-

ringsvoorstellen en het verstrek-

ken van financieringen uit deze 

fondsen.

In 2018 was het Groenfonds 

onder andere betrokken bij:

•  Samen met het Hoog-

heemraadschap Hollands  

Noorderkwartier (HHNK) is een 

Waterinnovatiefonds opgezet. 

Het Waterinnovatiefonds is 

een revolverend fonds van  

€ 2 miljoen dat participeert 

in innovatieve projecten in 

de blauwe sector. Het Groen-

fonds adviseert hierbij over de 

financiële aspecten daarvan, 

voert het beheer over het  

Waterinnovatiefonds, toetst de 

ingediende projecten op finan-

ciële haalbaarheid en verstrekt 

de leningen uit het fonds. 

•  Samen met de provincie 

Noord-Brabant is voor de ver-

duurzaming van de inten-

sieve veehouderij in Brabant 

een Transitiefonds veehouderij 

opgezet. Als gevolg van aan-

gescherpt Brabants provinci-

aal beleid moeten veehouders 

versneld investeren in duur-

zame stalsystemen. Het Transi-

tiefonds veehouderij richt zich 

op de financiering van de extra 

benodigde investeringen van 

veehouderijen en het financieel 

faciliteren van innovatie voor 

ontwikkelaars van nieuwe stal-

systemen en werkt hierbij nauw 

samen met banken. Het fonds is  

€ 15 miljoen groot, waarvan  

€ 5 miljoen door het Groen-

fonds wordt ingebracht.

•  Het managen van het Visserij 

Investeringsfonds Nederland 

(VIN). Via het VIN is een 

bedrag van € 3,5 miljoen aan 

Europees geld beschikbaar 

gekomen. Dit is in de vorm 

van leningen beschikbaar 

gesteld voor projecten binnen 

de visserijsector met een  

duidelijke en aantoonbare 

duurzaamheids- of natuur  -

component. Het Groenfonds 

verzorgt het volledige beheer 

van het VIN.

>  Advies en het ontwik-
kelen van innovatieve 
financieringsconcepten 

In 2018 werkte het Groenfonds 

mee aan tal van onderzoeken 

en adviesopdrachten. Zo werd 

samen in opdracht van het 

ministerie van LNV en samen 

met het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) een groot 

onderzoek gestart naar de finan-

cierbaarheid van natuurinclu-

sieve landbouw. Eind 2018 werd 

een enquête breed verspreid 

onder agrariërs. De resultaten 

hiervan worden in het voorjaar 

van 2019 verwacht. 

In 2018 heeft het Groenfonds 

gewerkt aan de ontwikkeling 

van (financierings-) concep-

ten waarbij het behoud van de 

groene leefomgeving en een 

rendabele economische functie 

hand in hand gaan. In een aantal 

praktijksituaties heeft het Groen-

fonds deze concepten kunnen 

toetsen. Samen met Landschap  

Overijssel en Courage ‘Landvan-

Waarde’ (voorheen het ‘Dairyland 

Stewardship Council’) verder 

ontwikkeld. LandvanWaarde is 

ontstaan vanuit de conclusie 

dat het niet goed gaat met de 

biodiversiteit in het boerenland 

en dat de bestaande subsidie  - 

systematiek onvoldoende bij-

draagt om het tij te kunnen 

keren. Een systeemverandering 

naar een natuurinclusieve land-

bouw is nodig. In een gebied 

in Salland, ten zuidoosten van 

Zwolle is eind 2017 een pilot 

gestart, waaraan meer dan 30 

boeren deelnemen. De pilot 

wordt uitgevoerd in een periode 

van ruim drie jaar en loopt tot 

en met december 2020. 

>  Groenfonds  
communicatie  
& marketing

De communicatie was in 2018 

vooral gericht op het uitdragen 

van de Groenfondsvisie op de 

financiering van het natuur- en 

duurzaamheidsbeleid en op de 

rol die het Groenfonds daarin 

speelt. 

Het Groenfonds was in 2018 

volop aanwezig in het (natuur-)

debat. Zo heeft het Groenfonds 

zich in de discussie rondom de 

Klimaattafels gemengd en een 

brief uitgestuurd naar alle rele-

vante Tafels met input voor 

innovatieve en duurzame finan-

cieringsoplossingen voor de kli-

maatmaatregelen. In een artikel 

in Het Financieel Dagblad werd 

Groenfonds geschetst als ‘de 

groene voorpost’ van het toe-

komstige Invest-NL.

Het Groenfonds levert met grote 

regelmaat bijdragen aan diverse 

congressen en symposia. Bij-

voorbeeld in de vorm van een 

lezing, workshop of een stand. 

Zo hebben wij ons gepresen-

teerd tijdens de Duurzaam-

heidsdag van de BNG Bank.  

Zelf organiseerden wij in de 

Oranjerie van Huis Doorn voor 

het eerst een closing dinner 

voor alle partijen die betrok-

ken waren bij de innovatieve 

projecten rondom energie, 

circulaire economie en klimaat. 

Hier waren ruim zestig klanten 

en relaties aanwezig en konden 

wij zowel vertellen over het werk 

van het Groenfonds als relaties 

met elkaar in contact brengen.

De marketingcommunicatie en  

media-aandacht was vooral 

gericht op de financieringen 

van het Groenfonds, waarbij 

de projecten in de pers onder 

de aandacht zijn gebracht. 

Financieringen die veel 

media-aandacht trokken waren 

bijvoorbeeld de start van het 

Laadplein, waar een groot ver-

voersbedrijf al zijn elektrische 

voertuigen zelf kan opladen en 

de scrubber die de uitstoot van 

onder andere fijnstof op zee-

schepen opvangt. Lokaal was  

de sponsoring van een duur-

zaam klimrek op een basis-

school in Amersfoort goed voor  

regionale publiciteit. Het 

Waterinnovatiefonds en het 

Transitiefonds Veehouderij 

Noord-Brabant zorgden voor 

veel publiciteit bij de start van de 

fondsen. 

Zo’n vijftien financieringen van 

het Groenfonds zijn vanwege 

hun bijzondere karakter en 

innovatieve (financierings-)

oplossingen in 2018 met een 

uitgebreide beschrijving en 

voorzien van foto’s en film op de 

website en in druk verschenen. 

Deze praktijkvoorbeelden laten 

goed zien wat voor soort projec-

ten wij financieren. De website 

van het Groenfonds trok zo’n 

25% meer bezoekers dan het jaar 

daarvoor, ruim 21.000. In totaal 

werd ruim 25 keer via de media 

aandacht gevraagd voor projec-

ten, ontwikkelingen en veran-

deringen, met een mediabereik 

van bijna 2,5 miljoen lezers. 

4.2  FINANCIEEL  
RESULTAAT 
NATIONAAL 
GROENFONDS

Over 2018 bedraagt het financi-

eel resultaat (na voorziening en 

vennootschapsbelasting) € 2,7 

miljoen negatief. Begroot voor 

2018 was een resultaat van € 0,4 

miljoen. Dit negatieve financiële 

resultaat wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de gevormde 

voorziening dubieuze debiteu-

ren voor twee klanten. 

Het operationele resultaat (resul-

taat voor voorziening, vennoot-

schapsbelasting en een 

éénmalige inhaal-afschrijving 

projecten) daarentegen komt uit 

op € 1,0 miljoen en is hiermee  

€ 0,4 miljoen hoger dan begroot 

en € 0,6 miljoen hoger dan 2017.
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Het financieel resultaat ten 

opzichte van de begroting is 

vooral positief beïnvloed door:

•  De rentelasten zijn € 93.000 

lager dan begroot. De belang-

rijkste oorzaak hiervan is dat 

voorhanden funding nog niet 

benut hoefde worden voor het 

verstrekken van leningen 

Revolverend fonds.

•  De overige baten, betreffende 

de beheerfee fondsmanage-

ment vallen € 77.000 hoger uit 

dan begroot, met name door 

een eenmalige ontvangen 

implementatievergoeding van 

een nieuw fonds.

•  Lagere doorbelasting vanuit 

Fondsenbeheer Nederland van 

€ 175.000. De kosten voor een 

externe investment manager 

zijn feitelijk rechtstreeks aan 

het Groenfonds gefactureerd, 

echter deze waren begroot in 

de FBNL-managementvergoe-

ding (verschuiving). Daarnaast 

zijn de opleidingskosten signi-

ficant lager uitgevallen dan 

begroot. En tot slot is er in 2018 

slechts € 20.000 aan kosten 

transitie door Fondsenbeheer 

doorbelast, terwijl hiervoor  

€ 75.000 was begroot.

En negatief vooral door:

•  De rentebaten zijn € 100.000 

lager dan begroot. Dit ontstaat 

doordat het gemiddelde saldo 

leningen uit het Revolverend 

fonds in 2018 lager is dan 

begroot (minder nieuwe pro-

ductie dan geprognotiseerd). 

Deze rentebaten zijn overigens 

significant hoger dan 2017 uit-

gekomen, door de sterke groei 

in uitzettingen uit het Revolve-

rend fonds sinds 2016.

•  De overige baten, betreffende 

ontvangen behandelingskosten 

vallen € 46.000 lager uit dan 

begroot als gevolg van minder 

nieuwe verstrekkingen dan 

geprognotiseerd. 

•  Een doorbelasting vanuit Fond-

senbeheer van € 425.000. In 

2018 zijn de afschrijvingskosten 

voor de resterende jaren 2019-

2021 in verband met in het ver-

leden uitgevoerde IT-projecten 

in een keer als kosten genomen. 

Dit in verband met de transitie 

naar verdere verzelfstandiging 

van het Groenfonds. Dit was 

niet begroot voor 2018.

•  Een mutatie Voorziening kre-

dietrisico’s van € 3,9 miljoen 

(niet begroot). In 2018 is er voor 

twee klanten in verband met 

(dreigende) insolventie een 

voorziening gevormd. Daaren-

tegen is één eerder faillisse-

ment van een klant 

daadwerkelijk afgewikkeld. De 

hiervoor in 2016 en 2017 

gevormde voorziening was 

meer dan toereikend waardoor 

een deel weer is vrijgevallen. 

Het negatieve financiële resultaat 

ad € 2,7 miljoen is volledig ten 

laste van het eigen vermogen 

geboekt. 

4.3  MAATSCHAPPELIJK 
RESULTAAT 
NATIONAAL 
GROENFONDS

Waardecreatie staat voor het 

Groenfonds gelijk aan het reali-

seren van positieve maatschap-

pelijke impact. Dit is 

onlosmakelijk verbonden met 

onze rol als onderneming met 

een maatschappelijke taak. 

Daarnaast hechten wij grote 

waarde aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemerschap 

(MVO). Zo onderschrijven wij  

de OESO-richtlijnen voor ver-

antwoord ondernemen, de 

VN-principes voor verantwoord 

investeren (PRI) en de Sustaina-

ble Development Goals (SDG) en 

het Natural Capital Protocol 

(NCP). Via zowel directe als indi-

recte sturing werken wij voort-

durend aan optimalisatie van 

onze impact op het gebied van 

leefomgeving, groene economie 

en milieu. 

Door het Groenfonds gefinan-

cierde projecten leveren een 

meetbare bijdrage aan de ver-

groening en verduurzaming van 

de leefomgeving en dienen een 

sluitende businesscase te bevat-

ten, waarin een duurzame geld-

stroom het voortbestaan van het 

project borgt naar de toekomst. 

Bij de keuze of wij wel of niet 

participeren in een nieuw 

project, staat altijd de vraag cen-

traal of het project een ‘groene 

voetafdruk’ heeft; of er direct of 

indirect rendement is voor de 

kwaliteit van de groene leefom-

geving. Om deze richtlijnen te 

borgen richt het Groenfonds 

zich uitsluitend op projecten en 

partijen die onmiskenbaar 

‘groene genen’ hebben: organi-

saties die bewezen hebben het 

belang van duurzaamheid niet 

als windowdressing of gelegen-

heidsproject te zien, maar deze 

zichtbaar in eigen strategie en 

gedrag hebben verankerd.

Met een financiering van het 
Groenfonds werd in 2018:
-  2.188 hectare natuur gereali-

seerd of in natuurlijk beheer 

gebracht. Dat zijn ongeveer 

4.375 voetbalvelden.

-  1.193.556 ton CO2 vermeden 

door het benutten van duur-

zame energie of vastgelegd in 

bos1. Als je bedenkt dat een 

gemiddeld huishouden jaar-

lijks direct 8 ton CO2 uitstoot 

door energie in huis en 

vervoer, staat dat gelijk aan 

bijna 150.000 huishoudens.

-  een belangrijke bijdrage 
geleverd aan:

 o  Natuurinclusieve en 

kringlooplandbouw 18 %
 o  Natuurontwikkeling en 

Natuurbeheer/-behoud 33 %
 o   Duurzame energie 44 %
 o  Circulaire economie en 

groene innovaties  5 %

Door onze financiering zijn 

andere partijen ook bereid om te 

participeren en financieren, 

waardoor een private cofinan-

ciering ontstaat. Hiermee reali-

seren we gemiddeld een 

multiplier van 2,7 bij natuurpro-

jecten zelfs 6,5 bij duurzaam-

heidsprojecten. De gemiddelde 

multiplier2 van de door het 

Groenfonds in 2018 gefinan-

cierde projecten bedraagt 5,2. 

Hiermee is een totaal investe-

ringsvolume in groene en duur-

zame projecten bereikt van € 101 

miljoen (2017: € 128 miljoen). 

4.4 VOORUITBLIK 

Om de realisatie van groene 

doelen van Rijk en provincies 

beter mogelijk te maken finan-

ciert het Groenfonds projecten 

die in brede zin bijdragen aan de 

kwaliteit van onze groene leef-

omgeving. Dat gaat verder dan 

alleen robuuste natuur en een 

groen en financieel gezond 

landschap. Het Groenfonds richt 

zich in toenemende mate op 

innovatieve projecten die bijdra-

gen aan het samenbrengen van 

economie, ecologie en samenle-

ving. Het Groenfonds financiert 

vooral innovatieve groene pro-

jecten, start-ups en scale-ups 

die bij de reguliere banken niet 

terecht kunnen omdat zij te 

klein, te arbeidsintensief en/of te 

risicovol zijn. Bij dit markthiaat 

hebben wij de rol vernieuwing 

van onderaf te faciliteren, door 

de risicodragende financiering 

te verstrekken.

Wij blijven ons uiteraard ook in 

2019 inzetten als financier voor 

de ontwikkeling en het behoud 

en beheer van natuur en land-

schap in Nederland, voor zowel 

publieke als private investeer-

ders en beheerders. Wij willen 

met name de provincies blijven 

faciliteren om investeringen in 

natuur mogelijk te maken. Dat 

kan door financieringen voor dit 

doel te verstrekken, door aan de 

provincies financieringsarran-

gementen aan te bieden of  

door fondsen te beheren die 

aansluiten op het beleid en de 

ambities van de provincies bij de 

realisatie van hun groene doel-

stellingen. Dat gaat verder dan 

alleen de realisatie van het 

Natuurnetwerk Nederland en 

behelst ook het beheer en de 

kwaliteit van het landschap, 

groene innovaties, verduurza-

ming en energietransitie. 

Natuurinclusieve of kringloop-

landbouw en het leveren van 

een bijdrage aan de klimaatdoe-

len van het ministerie van LNV 

hebben in 2019 de bijzondere 

aandacht van het Groenfonds.

Voor 2019 wordt wederom een 

forse financieringsproductie 

verwacht van leningen uit het 

Revolverend fonds. Het is daar-

voor wel van belang om het 

investeringsvermogen van het 

Groenfonds zo snel mogelijk te 

versterken om zo de bijdrage 

aan de duurzame maatschappe-

lijke opgaven en de kwaliteit van 

de groene leefomgeving te 

kunnen blijven leveren. Met Rijk 

en provincies, de oprichters van 

het Groenfonds, zijn de moge-

lijkheden daarvoor reeds 

verkend en besproken. Het 

ministerie van LNV heeft zich 

eind 2018 bereid verklaard een 

garantie aan het Groenfonds te 

1  CO2 besparing gemeten over de investering in het project vermenigvuldigd met de looptijd van de projectfinanciering. 

2  Een multiplier met een waarde van bijvoorbeeld 2,5 geeft aan dat er behalve het oorspronkelijke directe effect ter grootte van 1, nog 
een additioneel indirect effect van 1,5 optreedt.

2.188 Ha
natuur

4.375  
voetbalvelden

=

1.193.556 ton 
CO2

150.000 
huishoudens

=CO2
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verstrekken die het Groenfonds 

in staat moet stellen € 70 miljoen 

aan te trekken en hiermee  

projecten kan financieren die 

bijdragen aan de klimaat-

doelstellingen van het ministerie 

van LNV. Speerpunt in de 

bedrijfsvoering van het Groen-

fonds blijft ook in 2019  

het openen van nieuwe finan-

cieringslijnen. 

Het zichtbaar maken van de 

maatschappelijke meerwaarde 

van het Groenfonds is daarnaast 

een belangrijk speerpunt. Het 

Groenfonds wil bijdragen aan de 

realisatie van groene doelen in 

de meest brede zin van het 

woord. Onze ambitie voor 2019 

is:

-  een zo hoog mogelijke multi-

plier op elke geïnvesteerde 

euro uit ons Revolverend fonds

-  250 hectare nieuwe natuur 

financieren

-  minimaal 750.000 ton CO2 

vastleggen of uitstoot ver- 

mijden

-  een financieringsproductie 

van € 25 miljoen (met een 

totaal beoogd investeringsvo-

lume van € 100 miljoen) door 

het financieren van:

  o  groene innovatieprojecten, 

duurzame energieprojec-

ten en klimaatprojecten

  o  een substantiële bijdrage 

aan de transitie naar 

natuurinclusieve- en 

kringlooplandbouw en het 

financieren van projecten 

van agrariërs, 

landgoederen 

en natuur- en 

landschapsorganisaties 

Als de voorgenomen garantie 

van het ministerie van LNV voor 

het aantrekken van additioneel 

kapitaal in 2019 verstrekt wordt, 

zullen wij deze ambities uiter-

aard naar boven bijstellen. 

De rol van het Groenfonds als 

kassier en beheerder voor 

publiek-private samenwerkings- 

verbanden blijft onverminderd 

groot. Evenals de rol als fonds-

manager voor overheden. In 

2019 is het Groenfonds betrok-

ken bij de opzet van een lande-

lijk Ontwikkelfonds Energie- 

corporaties en wordt gekeken 

naar de opzet van een landelijk 

werkend waterinnovatiefonds. 

Met Invest-NL willen wij in 2019 

verder verkennen hoe een ope-

rationele samenwerking vorm 

kan krijgen.

Het beheerd vermogen bij het 

Groenfonds zal naar verwach-

ting stabiel blijven. De hierop te 

behalen marge voor het Groen-

fonds staat gezien de lage en 

soms zelfs negatieve rente zwaar 

onder druk. 

In markt- en productontwikke-

ling ligt een accent op het ont-

wikkelen en financieren van 

concepten die private geldbron-

nen aanboren voor groene 

doelen en op fondsvorming. Het 

Groenfonds kan hierbij ook een 

rol spelen bij het koppelen van 

overheidsgeld aan privaat geld. 

Daarnaast kan het Groenfonds 

(maatschappelijke) initiatieven 

helpen bij de zoektocht naar 

verdienmodellen en functie-

combinaties en met advies over 

de financiering hiervan. 

In 2019 bestaat het Groenfonds 

25 jaar. We gaan dit heugelijke 

feit benutten om extra onder de 

aandacht te komen bij onze 

klanten en relaties en zo een 

positieve bijdrage te leveren aan 

onze positionering als dé finan-

cier van vernieuwende groene 

projecten. In de communicatie 

zal in 2019 de focus liggen op 

het verstevigen het versterken 

van de positie van het Groen-

fonds als trusted partner voor 

alle partijen in de groene keten. 

Ook in 2019 zal het Groenfonds 

graag een bijdrage leveren aan 

het debat over de toekomst van 

onze groene leefomgeving.

In de bedrijfsvoering heeft  

het Groenfonds jarenlang  

nauw samengewerkt met  

Fondsenbeheer Nederland, 

het Nationaal Restauratiefonds  

en het Stimuleringsfonds  

Volkshuisvesting (SVn). Het  

door SVn per april 2019 stop zeten 

van deze samenwerking en de 

steeds verder uiteenlopende 

wensen voor ondersteuning 

bij alle fondsen hebben 

voor het Groenfonds geleid  

tot het besluit om los van  

Fondsenbeheer als zelfstandig 

werkgever verder te gaan. Per 

1 januari 2019 is alle personeel 

in dienst gekomen bij het 

Groenfonds en medio 2019 – 

tegelijk met de oplevering van het 

eigen IT-landschap – zullen alle  

diensten overgenomen worden 

van Fondsenbeheer. Dit leidt 

tot een uitbreiding van de 

Groenfondsorganisatie van 13,7 

FTE naar 19 FTE. In 2019 zal  

deze transitie veel tijd en inzet 

van de Groenfondsorganisatie 

vergen.
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Landcoöperatie  
De Hooilanden
betaalbare grond voor duurzaam boeren

Project

Hoge grondprijzen vormen vaak een belemmering 

voor bedrijfsopvolging of de start van een boeren-

bedrijf. Zeker als het de bedoeling is om duurzaam te 

boeren, waarbij de opbrengst per vierkante meter nu 

eenmaal lager is. Een vernieuwende pachtconstructie, 

in de vorm van een landcoöperatie, biedt perspectief.

Zoals voor De Hooilanden, waar het Groenfonds de 

grondparticipaties voorfinancierde. 

scan deze code

2726



 5.1  BESTUURLIJKE KADERS 
EN GOVERNANCE 

>  Contractuele relatie 
met rijksoverheid en 
provincies

Een groot deel van de acti-

viteiten van het Groenfonds 

vloeien voort uit hierover met 

de rijksoverheid en provincies 

gesloten overeenkomsten. De 

belangrijkste hiervan is de ‘Uit-

voeringsovereenkomst’ tussen 

Rijk, provincies en het Groen-

fonds, die in 1995 gesloten is en 

in 2002 geactualiseerd. Hierin 

ligt de basis voor de samen-

werking tussen Rijk, provin-

cies en het Groenfonds vast. In 

de Uitvoeringsovereenkomst is 

onder andere opgenomen dat 

het bestuur van het Groenfonds 

jaarlijks een ontwerp-Werkpro-

gramma en ontwerp-Begroting 

voor het komende jaar voor-

legt aan het Ministerie van LNV 

en aan de provincies via het 

Interprovinciaal Overleg (IPO), 

alvorens deze, gehoord de even-

tuele reacties, vast te stellen.

>  Bestuur

De bestuursleden van de stich-

ting Groenfonds worden 

benoemd voor telkens vier 

jaar door de provincies (twee 

leden), de minister van LNV 

(twee leden) en door provincies 

en minister gezamenlijk (twee 

leden, waaronder de voorzitter). 

Na hun aftreden zijn bestuurs-

leden herbenoembaar door Rijk 

en/of provincies en kunnen 

twee keer voor een periode van 

vier jaar worden herbenoemd. 

Rijk en provincies hebben in 

2013 een beleidskader benoe-

mingen voor bestuursleden van 

het Groenfonds vastgesteld. In 

2018 is prof dr. C.P. Veerman 

door het ministerie van LNV en 

het IPO namens de gezamen-

lijke provincies herbenoemd in 

zijn rol als bestuursvoorzitter.

Naast de bestuursleden hebben 

het ministerie van LNV alsmede 

de gezamenlijke provincies elk 

een waarnemer die de bestuurs-

vergaderingen bijwoont.

Het bestuur van het Groenfonds 

is in 2018 zes keer bijeengeko-

men. Naast de bestuursverga-

deringen is er frequent contact 

met vooral de voorzitter, de 

leden van de financiële com-

missie met de directeur en 

andere medewerkers. 

Binnen het bestuur is een 

Financiële Commissie inge-

steld. Deze heeft een advise-

rende functie naar het bestuur 

en staat het bestuur bij in zijn 

toezichthoudende taken met 

betrekking tot de interne con-

trole in de ruimste zin, met 

inbegrip van de interne controle 

van de financiële verslagleg-

ging. De Financiële Commissie 

bestond in 2018 uit twee leden 

van het bestuur, drs. M.H.R. 

Bakker en drs. E.P. Goudswaard 

als voorzitter van de commis-

sie. De directeur, controller en 

strategisch adviseur van het 

Groenfonds participeren in  

de vergaderingen van de  

Financiële Commissie als advi-

seur. De Financiële Commissie is 

in 2018 zes keer bijeen gekomen. 

De Financiële Commissie heeft 

in 2018 eenmaal regulier overleg 

gevoerd met de externe accoun-

tant over de jaarrekening 2017. 

In het Algemene Bestuursre-

glement zijn nadere afspraken 

vastgelegd over het functione-

ren van het bestuur, uiteraard in 

aansluiting op hetgeen de sta-

tuten hierover bepalen. Ook het 

functioneren van de Financiële 

Commissie is in dit reglement 

geregeld. In het Reglement 

Bevoegdhedenstructuur is de 

procuratie- en volmachts-

structuur van het Groenfonds 

vastgelegd. 

De in 2007 vastgestelde 

bestuursreglementen zijn in 

2018 licht gewijzigd. In de 

bestuursvergadering van 28 

maart 2018 heeft het bestuur 

besloten dat de bevoegdheid 

om financieringen vanaf € 1 

miljoen goed te keuren, die 

tot dan toe was belegd bij de 

penning meester, te beleggen 

bij de Financiële Commissie. 

Daarmee vervalt de rol van 

penningmeester binnen het  

bestuur en worden deze taken 

overgenomen door de Financiële 

Commissie. Het bestuur heeft 

tevens wijzigingen aangebracht 

in de kaders voor de wijze 

waarop de Financiële Commissie 

deze bevoegdheid invult en met 

de wijze waarop het bestuur 

hierover wordt geïnformeerd, 

gelet op de verant woordelijkheid 

van het bestuur.

Bestuursleden Nationaal 
Groenfonds

Prof dr. C. (Cees) Veerman (1949)  

is sinds december 2014 voor-

zitter van het Nationaal 

Groenfonds. De heer Veerman is 

emeritus hoogleraar aan de Uni-

versiteit van Tilburg en Wage-

ningen University & Research, 

met als aandachtsgebied duur-

zame plattelandsontwikkeling 

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 Landbouw, Natuur 

en Voedsel kwaliteit. Tussen 

2009 en 2013 was de heer 

Veerman voorzitter van de Ver-

eniging Natuurmonumenten. 

Hij vervult thans een aantal 

(toezichts-) functies in de profit 

en non-profit sector, waaron-

der Royal Reesink, Fagoed en 

de Holding Nationale Goede 

Doelen Loterijen N.V.

Drs. J.C.M. (Jolande) Sap (1963) 

is sinds 2013 bestuurslid van het 

Nationaal Groenfonds. Mevrouw 

Sap zet zich vanuit haar eigen 

bedrijf in voor verduurzaming 

van bedrijfsleven en samen-

leving. Zij was van september 
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In 2018 was het bestuur als volgt samengesteld 
(tussen haakjes het jaar van aftreden op basis van het rooster van aftreden):

Bestuursleden:  Einde periode  Benoemd door: 

Professor dr. C.P. (Cees) Veerman  voorzitter (2022) Rijk en provincies

Drs. J.C.M. (Jolande) Sap  (2021) Rijk en provincies

Mr. Drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies  (2019) provincies

Drs. M.H.R. (Marie-Renée) Bakker  (2020) Rijk

Ir. J.F. (Johan) de Leeuw  (2022) Rijk

Drs E.P. (Ewoud) Goudswaard  (2022) provincies 

Waarnemers:

Drs. R. (Roel) Feringa (sinds 2015) namens het Ministerie van LNV

Mr. H.M. (Henry) Meijdam (sinds 2017) namens het Interprovinciaal Overleg
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2008 tot oktober 2012 lid van de 

Tweede Kamer en gedurende 

de laatste 2 jaar fractievoorzitter 

van GroenLinks. Daarvoor was 

zij als econoom actief in weten-

schap, beleid en bedrijfsle-

ven. Mevrouw Sap bekleedt een 

aantal (toezichthoudende) func-

ties, waaronder het voorzitter-

schap van de Raad van Toezicht 

van GGZ-instelling Arkin, van 

het bestuur van de NPHF Fede-

ratie voor Gezondheid en van de 

Raad van Toezicht van Fairfood. 

Daarnaast is ze commissaris bij 

KPN en KPMG en non-executive 

director bij Renewi.

Mr. drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies 

(1966) is in 2015 toegetreden 

tot het bestuur van Nationaal 

Groenfonds. Zij is door de geza-

menlijke provincies benoemd. 

Mevrouw Spies is sinds 2014 

burgemeester van de gemeente 

Alphen aan den Rijn. Mevrouw 

Spies was van 2011 tot 2013 

minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. In 

de periode 2002-2010 was zij 

Tweede Kamerlid voor het CDA 

en in 2010-2011 waarnemend 

partijvoorzitter. In 2011 was 

mevrouw Spies gedeputeerde 

voor de provincie Zuid-Holland. 

Zij bekleedt een aantal bestuurs-

functies, waaronder voorzit-

ter van de Raad van Toezicht 

van de Reclassering Nederland, 

vicevoorzitter van het Euro-

pees opleidingsinstituut voor de 

publieke sector (EIPA) en voor-

zitter van de Raad van Toezicht 

van Alzheimer Nederland en 

van Veilig Verkeer Nederland.

Drs. M.H.R. (Marie-Renée) 

Bakker (1957) is sinds febru-

ari 2016 bestuurslid van Natio-

naal Groenfonds. Vanuit die rol 

maakt mevrouw Bakker ook deel 

uit van de Financiële Commissie 

van het Groenfonds. Mevrouw 

Bakker is Senior Finance 

Manager bij de Wereldbank, een 

organisatie van de Verenigde 

Naties in Washington DC die 

zich richt op het verlenen van 

financiële steun voor zaken van 

publiek/maatschappelijk belang. 

Zij heeft bij de Wereldbank ook 

eerder aan diverse natuur-, 

landschaps- en duurzaamheids-

projecten meegewerkt. Daar-

naast is mevrouw Bakker lid 

van de Board of Directors en  

de Audit en Governance  

Committees van de Grameen 

Foundation in Washington DC.

Ir. J.F. (Johan) de Leeuw (1953) 

is in januari 2018 toegetreden 

tot het bestuur van Nationaal 

Groenfonds en is door het Rijk 

benoemd. De heer De Leeuw 

is voormalig lid van de Tweede 

Kamer (1986-1991) en was als 

Directeur-Generaal en Secre-

taris-Generaal verbonden aan 

verschillende ministeries en de 

Voedsel- en Warenautoriteit. De 

heer De Leeuw bekleedt ver-

schillende (toezichthoudende) 

functies, waaronder het voor-

zitterschap van het College van 

Toelating van Gewasbescher-

mingsmiddelen & Biociden en 

van de Raad van Commissaris-

sen van QuaWonen en ICCO. 

Ook is hij bestuursvoorzitter van 

IZZ, bestuurslid van de beheers-

stichting Qlip (kwaliteitsborging 

van agrofood) en lid van de Raad 

van Advies van Staatsbosbeheer.

Drs. E.P. (Ewoud) Goudswaard 

(1958) is in februari 2018 toe-

getreden tot het bestuur van 

Nationaal Groenfonds in de rol 

van penningsmeester en door 

de gezamenlijke provincies 

benoemd. De heer Goudswaard 

was tot medio 2017 werkzaam 

als algemeen directeur bij ASN 

Bank. Naast zijn bestuursfunctie  

bij Nationaal Groenfonds is de 

heer Goudswaard lid van de 

RvC van Eneco Groep N.V., een  

innovatieve duurzame energie-

maatschappij.  Tevens is hij lid 

van de RvC van Triple Jump B.V., 

een impactgerichte beleggings-

beheerder die verantwoorde 

investeringsmogelijkheden biedt 

in ontwikkelingslanden. Ook is  

hij penningmeester bij de  

Museumvereniging en bij  

Stichting Museumkaart.

>  Periodieke evaluatie 
functioneren bestuur

Het Groenfondsbestuur voert 

tweejaarlijks een evaluatie uit 

naar het eigen functioneren, 

conform het beleidskader dat 

het Rijk voor het Groenfonds 

hanteert. Deze evaluatie heeft 

in 2018 plaatsgevonden. In een-

op-een gesprekken van de voor-

zitter met de bestuursleden is 

gekeken naar de rolverdeling in 

het bestuur, de wijze van func-

tievervulling van de individu-

ele bestuurders, de verhouding 

tussen bestuur en directie, de 

effectiviteit van de vergade-

ringen en de informatievoor-

ziening aan het bestuur. Dit is 

vervolgens besproken in het 

bestuur. 

Uit de evaluatie komt verder 

geen aanleiding voor verande-

ringen in de samenstelling of 

de werkwijze van het bestuur, 

anders dan enkele accentver-

schuivingen. Zo is het belang-

rijk dat het bestuur met het 

oog op de transitie van het 

Groenfonds en de markten die 

het Groenfonds betreedt, vol-

doende externe gerichtheid 

heeft richting markt (klantgroe-

pen) en de oprichters van het 

Groenfonds, en tegelijkertijd de 

toezichthoudende rol en klank-

bordrol richting de directie in 

het kader van de transitie scherp 

blijft invullen. De verhoudin-

gen met de directie en de rest 

van de organisatie zijn open en 

functioneel en er is vertrouwen 

onderling.

>  Verslaglegging en 
verantwoording

Met diverse rapportages legt 

het bestuur van het Groen-

fonds verantwoording af aan 

zijn belangrijkste stakehol-

ders, in het bijzonder de rijks-

overheid (ministerie van LNV), 

de provincies (IPO) en finan-

ciers, alsmede aan de fiscus en 

klanten waarmee een financiële 

relatie bestaat. Dit jaarverslag, en 

specifiek dit hoofdstuk Bestuur 

en Organisatie alsmede de jaar-

rekening, vormen een belangrijk 

onderdeel van deze verantwoor-

ding. Van de belangrijkste 

publieke financieringscontrac-

ten is bovendien in de Toelich-

ting op de balans de juridische 

en beleidsmatige achtergrond 

geschetst.

5.2  BEDRIJFSVOERING EN 
RISICOMANAGEMENT

>  Organisatie en bezetting

Evenals voorgaande jaren zijn 

alle operationele activiteiten voor 

het Groenfonds in 2018 

uitgevoerd door Fondsenbeheer 

Nederland. Fondsenbeheer 

Nederland is een zelfstandige 

organisatie, die haar brede 

expertise op het terrein van 

financiering en (fonds)manage-

ment beschikbaar stelt aan het 

Groenfonds. Fondsenbeheer 

Nederland verstrekt dergelijke 

faciliteiten, zonder winstoog-

merk, ook aan andere  

fondsen, onder meer  

het Nationaal Restauratiefonds 

en het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting (SVn). Dankzij 

deze organisatievorm werden 

synergie  voordelen behaald voor 

de fondsen. 

De aandelen van Fondsenbe-

heer Nederland zijn in handen 

van de Stichting Aandelen 

Fondsenbeheer Nederland. Het 

bestuur van deze stichting wordt 

gevormd door 2 leden uit het 

bestuur van het Nationaal  

Restauratiefonds, 2 leden uit het 

bestuur van het Nationaal 

Groenfonds (mevrouw Sap en 

de heer Goudswaard) en een 

onafhankelijke voorzitter. 

SVn heeft in 2017 aangege-

ven deze samenwerking af te 

bouwen en in 2019 geheel zelf-

standig verder te gaan. Dit aan-

gekondigde vertrek van SVn 

heeft forse negatieve invloed op 

de huidige synergievoordelen 

en heeft voor het Groenfonds 

geleid tot een heroriëntatie op 

de huidige, gedeelde IT-syste-

men en op de samenwerking  

binnen Fondsenbeheer. Deze 

heroriëntatie heeft het bestuur 

van Groenfonds doen beslui-

ten om in 2019 eveneens geheel 

zelfstandig verder te gaan en 

geen gebruik meer te maken van 

de dienstverlening van Fond-

senbeheer. Deze verzelfstandi-

ging zal in 2019 veel tijd en inzet 

van de Groenfonds organisatie 

vergen. 

Medewerkers
Voor de directe werkzaamheden 

bij het Groenfonds waren per 31 

december 2018: 13,7 fte (2017: 

14,8 fte) toegerekend. Daarmee 

is Groenfonds een kleine en 

slagvaardige organisatie. Onze 

mensen zetten al hun kennis 

en ervaring in om ecologie en 

economie op een vernieuwende 

manier te verbinden. Medewer-

kers zijn betrokken bij de maat-

schappelijke doelen waar wij 

voor werken en werken over het 

algemeen lang voor het Groen-

fonds. Het Groenfonds kent een 

hoge medewerkertevredenheid 

en een zeer laag ziekteverzuim.

Beloningsbeleid
Het Groenfonds voert een 

beheerst beloningsbeleid 

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 dat het klantbelang of het 

belang van de overige stake-

holders wordt veronachtzaamd. 

Het management en de mede-

werkers worden gehonoreerd 
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conform de Arbeidsvoorwaar-

denregeling van Fondsenbeheer 

Nederland. De beloningsafspra-

ken worden vastgesteld aan 

de hand van factoren als com-

plexiteit van de functie en ver-

antwoordelijkheden. Met het 

management en de medewer-

kers zijn geen beloningsafspra-

ken gemaakt die afwijken van 

deze Arbeidsvoorwaardenre-

geling, bijvoorbeeld in de vorm 

van aanvullende variabele 

prestatiebeloningen.

>  Managementovereen-
komst met Fondsen-
beheer Nederland

De dienstverlening van Fondsen-

beheer Nederland is contractueel 

vastgelegd in een management-

overeenkomst Het waarborgen 

van het onafhankelijk opereren 

van het Groenfonds ten opzichte 

van Fondsenbeheer Nederland is 

één van de belangrijkste aspec-

ten van deze overeenkomst. In 

samenhang met deze manage-

mentovereenkomst werken het 

Groenfonds en Fondsenbeheer 

Nederland samen via de metho-

diek van kostendeling. Fondsen-

beheer Nederland gaat via deze 

methodiek verplichtingen aan 

(bijvoorbeeld voor personeel, 

huisvesting, kantoorautomatise-

ring en dergelijke) voor rekening 

en risico van het Groenfonds 

en de andere fondsen waarmee 

Fondsenbeheer soortgelijke 

overeenkomsten heeft geslo-

ten. Fondsenbeheer maakte 

samen met de fondsen Nationaal  

Restauratiefonds en Nationaal 

Groenfonds gebruik van een 

fiscale vrijstelling waardoor ver-

rekening van onderling gedeelde 

kosten vrij van btw is. Door aan-

passingen in de regelgeving 

dan wel het bestuursbesluit van 

Groenfonds geen gebruik meer 

te maken van de dienstverlening 

van Fondsenbeheer is het moge-

lijk dat deze fiscale vrijstelling 

vanaf 1 januari 2019 vervalt. 

>  Wet- en regelgeving

DNB
Het Groenfonds heeft geen 

bankvergunning en had hier-

voor een ontheffing van De 

Nederlandsche Bank (DNB). 

DNB heeft d.d. 30 augustus 2018 

schriftelijk aangegeven dat de 

activiteiten van Groenfonds niet 

als activiteiten in de zin van art. 

3:5, eerste lid Wft zijn aan te 

merken en dat er derhalve fei-

telijk geen ontheffing nodig is. 

Het uitgangspunt is dan ook, dat 

het Nationaal Groenfonds in de 

uitoefening van zijn bedrijf niet 

toegestaan is buiten besloten 

kring van anderen dan profes-

sionele marktpartijen opvorder-

bare gelden aan te trekken, ter 

beschikking te verkrijgen of ter 

beschikking te hebben. 

AFM
Het Groenfonds heeft een ver-

gunning voor het aanbieden 

van hypothecair krediet en con-

sumptief krediet onder de Wet 

financieel toezicht (Wft), onder 

toezicht van de Autoriteit Finan-

ciële Markten (AFM). 

Europese 
Hypothekenrichtlijn
In 2016 is de Europese Hypo-

thekenrichtlijn ingevoerd. Met 

onder meer het verstrekken van 

het uniforme informatieblad 

(ESIS) en de bindende offerte 

voldoet het Groenfonds aan 

deze bepalingen. 

Algemene Verordening 
Gevenbescherming
Sinds 25 mei 2018 is de Alge-

mene verordening Gegevensbe-

scherming (AVG) van toepassing. 

Deze nieuwe privacywetge-

ving is binnen het Groenfonds 

ingebed. De AVG kent onder 

andere een meldplicht voor 

datalekken. Deze meldplicht 

houdt in dat organisaties direct 

een melding moeten doen bij 

de Autoriteit Persoonsgege-

vens zodra er sprake is van een 

ernstig datalek. In 2018 hebben 

geen datalekken als bedoeld 

binnen de AVG plaatsgevonden. 

Vennootschapsbelasting
In Nederland zijn overheidson-

dernemingen vanaf 1 januari 

2016 in principe belastingplich-

tig voor de Nederlandse ven-

nootschapsbelasting. Dit is een 

vervolg op de Wet modernise-

ring Vpb-plicht overheidson-

dernemingen die op 11 juni 2015 

is gepubliceerd. Sinds 2016 is 

er regelmatig contact geweest 

met de Belastingdienst of het 

Groenfonds voor al zijn activi-

teiten Vpb-plichtig is. Eind 2018 

heeft de Belastingdienst hierover 

uitsluitsel gegeven wat inhoudt 

dat het Groenfonds volledig 

Vpb-plichtig is vanaf 1 januari 

2016.

>  Juridische zaken en 
compliance

Met de beschikbaarheid van 

bedrijfsjuristen en een compli-

ance-vertegenwoordiger binnen 

Fondsenbeheer is de aanwe-

zigheid van specifieke juridi-

sche bancaire kennis, als ook 

de kennis van vastgoedontwik-

keling en compliance geborgd. 

Deze eenheid van Fondsenbe-

heer Nederland vormt daarmee 

een vraagbaak en klankbord 

voor het management van het 

Groenfonds.

Productgoedkeurings-
proces
Nationaal Groenfonds heeft  

een productgoedkeurings en 

-revisiebeleid. Producten wor   –

den pas op de markt gebracht 

of gedistribueerd na een zorg-

vuldige afweging van de risi-

co’s en zorgvuldige toetsing van 

relevante aspecten, waaronder 

zorgplicht. Ook worden alle pro-

ducten periodiek geëvalueerd. 

>  Finance

Binnen Fondsenbeheer wordt de 

financiële administratie voor het 

Groenfonds (uit)gevoerd. AFAS is 

de leidende IT-applicatie binnen 

Finance. De finance werkzaam-

heden vallen onder aansturing 

van de directeur Groenfonds. 

>  Risicomanagement

Het Groenfonds hecht sterk 

aan het goed managen van 

het risicoprofiel. De beheers-

maatregelen zijn gericht op een 

voortdurende en zorgvuldige 

bewaking en beheersing van 

risico’s die zijn activiteiten met 

zich meebrengen. De uitgangs-

punten van het Groenfonds 

omtrent risicomanagement zijn 

onder meer nader beschreven in 

het Handboek Beleidskaders en 

in het Treasury Statuut. 

Binnen het Groenfonds wordt 

gewerkt volgens het 3-lines of 

defence model. Het Business 

Control Framework draagt ertoe 

bij dat de belangrijkste geïden-

tificeerde risico’s gemitigeerd 

worden door middel van speci-

fieke beheersmaatregelen. Deze 

beheersmaatregelen zijn vervat 

in processen en vastgelegd in 

procedures en de toepassing 

en effectiviteit ervan worden 

getoetst door een riskmanager.

In 2018 werkte het management 

in samenwerking met de risico-

managementfunctie aan verdere 

optimalisering van risicobeheer-

sing binnen het Groenfonds. 

Mede daardoor bestaat er goed 

inzicht in de belangrijkste strate-

gische, tactische en operationele 

risico’s en de beheersing ervan. 

Waar nodig formuleerde het 

management aanvullende maat-

regelen. Deze variëren van direct 

doorvoeren van aanpassingen in 

operationele processen tot het 

opnemen van activiteiten/speer-

punten in het businessplan. 

De risicomanagementfunctie 

faciliteert dit proces, adviseert 

over de risicobeheersing ten 

opzichte van risicobereidheid 

en risicocapaciteit, bewaakt 

de (effectieve) werking van 

beheersmaatregelen en bewaakt 

de ontwikkeling van risico- 

indicatoren ten opzichte van 

de afgesproken bandbreedtes. 

De risicomanagementfunctie  

werkt hierbij nauw samen  

met het management van 

Groenfonds. Per kwartaal worden 

de voortgang van de activiteiten 

van de risicomanagementfunc-

tie en de belangrijkste adviezen 

en aandachtspunten vanuit risk - 

management en de externe 

accountant met het bestuur 

besproken.

Alle werkzaamheden die Fond-

senbeheer Nederland voor het 

Groenfonds verricht, gebeuren 

voor rekening en risico van het 

fonds. Fondsenbeheer Neder-

land draagt bij de uitvoering 

van zijn activiteiten zorg dat dit 

gebeurt conform de afgespro-

ken richtlijnen zoals door de 

fondsen vastgesteld. Transpa-

rantie en integriteit zijn daarbij 

kernbegrippen. Op alle activitei-

ten vindt interne controle op de 

onderkende operationele risi-

co’s plaats. Daarnaast worden 

periodiek audits uitgevoerd. In 

2018 heeft dit plaatsgevonden 

door een interne auditor binnen 

Fondsenbeheer en de externe 

accountant. In 2018 zijn onder 

meer audits uitgevoerd op het 

gebied van integraal risicoma-

nagement, kredietverlening en 

-beheer, Treasury en IT. 

De voornaamste te beheer-

sen risico’s bij het Groenfonds 

betreffen:

-  de beperkte omvang van het 

investeringsvermogen

-  de transitie naar verdere  

verzelfstandiging en de hier-

mee gepaard gaande risico’s 

samenhangend met een niet 

tijdige en beheerste realisa-

tie ervan voor de kwaliteit van 

de dienstverlening alsook de 

kosten

- het treasury management

- de kredietverlening

-  het renterisico en het  

operationele risico
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Hieronder zijn deze specifieke 

aspecten in het risicomanage-

ment toegelicht.

Beperkte  
omvang van het 
investering svermogen
Om aan de financieringsvraag 

van klanten te voldoen wordt 

voornamelijk het eigen vermo-

gen ingezet. De omvang van de 

vraag overschrijdt de omvang 

van het eigen vermogen waar-

door additionele funding nodig 

is. Dit is in 2018 deels gerea-

liseerd, echter is structureel 

nog te beperkt qua omvang. 

Wanneer aanvullende funding 

niet of slechts beperkt kan 

worden gerealiseerd, kan slechts 

beperkt worden voldaan aan de 

vraag van klanten. Het mitige-

ren van dit risico is in samen-

werking met de stakeholders 

ingezet. Het ministerie van LNV 

heeft zich eind 2018 bereid ver-

klaard een aanvullende garantie 

voor het Groenfonds te verstrek-

ken van 70 miljoen euro, zodat 

het Groenfonds gelden aan kan 

trekken en hiermee projecten 

kan financieren die bijdragen 

aan de klimaatdoelstellingen 

van het ministerie van LNV. 

Formele besluitvorming zal in 

2019 plaatsvinden.

Transitie naar verdere 
verzelfstandiging en  
de hiermee gepaard 
gaande investering in  
de organisatie en IT
In de bedrijfsvoering werkt het 

Groenfonds al jarenlang nauw 

samen met Fondsenbeheer 

Nederland, het Nationaal Res-

tauratiefonds en het Stimule-

ringsfonds Volkshuisvesting 

(SVn). SVn heeft in 2017 aan-

gegeven deze samenwerking 

af te bouwen en in 2019 geheel 

zelfstandig verder te gaan. Dit 

vertrek van SVn heeft geleid 

enerzijds tot een heroriëntatie 

op de huidige, gedeelde IT-sys-

temen en anderzijds, in verband 

met een forse verhoging van 

de kostendoorbelasting, op de 

organisatie van Fondsenbeheer. 

Deze heroriëntatie heeft het 

bestuur van Groenfonds doen 

besluiten om in 2019 eveneens 

geheel zelfstandig verder te 

gaan, het IT-landschap te ver-

nieuwen en geen gebruik meer 

te maken van de dienstverlening 

van Fondsenbeheer.

Treasury management
Binnen Fondsenbeheer worden 

de treasury activiteiten voor 

het Groenfonds (uit)gevoerd. 

De controlling werkzaamheden 

vallen onder directe aansturing 

van de directeur Groenfonds.

Het huidige Treasurystatuut 

(waarin tevens een uitwerking 

van de risicobereidheid is opge-

nomen) is door het bestuur 

van het Groenfonds in septem-

ber 2018 opnieuw vastgesteld. 

De treasury werkzaamheden 

hebben in 2018 plaatsgevonden 

binnen de kaders van het Tre-

asurystatuut. 

In 2018 is op de kapitaalmarkt 

ter herfinanciering van lenin-

gen binnen de beheerportefeuil-

les € 26,9 miljoen ten behoeve 

van de convenantsportefeuille, 

€ 8,6 miljoen ter financiering 

van de EHS-portefeuille en  

€ 17,6 miljoen ter financiering 

van de PNB-portefeuille aan-

getrokken. Daarnaast is er voor 

€ 38 miljoen ter financiering 

van de VPN-portefeuille en € 5 

miljoen ter financiering van de 

pVSPN-portefeuille aangetrok-

ken op de kapitaal markt.

Voor het afdichten van de rente-

risico’s zijn in 2018 geen nieuwe 

renteswaps aangegaan. Ren-

teswaps worden alleen gecon-

tracteerd ter afdichting van 

bestaande onderliggende rente-

risico’s. Het Groenfonds neemt 

daarmee geen open (toekom-

stige) posities in. 

Per 31 december 2018 wordt 

voor € 77,5 miljoen aan midde-

len aangehouden bij het minis-

terie van Financiën. Dit betreft 

nog uit te betalen subsidies 

evenals compensatiegelden die 

bij het ministerie worden aan-

gehouden in het kader van 

het Geïntegreerd Middelenbe-

heer. Deze gelden vallen vrij op 

basis van een raming van de 

momenten waarop deze gelden 

daadwerkelijk nodig zijn. Het 

Groenfonds houdt zijn overige 

middelen alleen aan bij partijen 

die voldoen aan de hoge eisen 

die het Treasurystatuut daaraan 

stelt. 

Krediet- en  
tegenpartij risico
Dit betreft het risico dat een 

tegenpartij niet aan zijn ver-

plichtingen voldoet. Dit risico 

is aan de orde bij het uitzet-

ten en aanhouden van gelden 

bij derden alsmede bij derivaat 

transacties (renteswaps). Het 

merendeel (90%) van de finan-

ciële vaste activa kent geen kre-

dietrisico. Het uitgangspunt is 

om het risicoprofiel bij de Revol-

verend fondsverstrekkingen 

beperkt te houden. Zo worden 

financieringen in kredietklasse 

critical niet verstrekt en finan-

cieringen in de kredietklasse 

high worden uitsluitend ver-

strekt wanneer dit expliciet in 

het kredietstuk is beargumen-

teerd en hier vervolgens positief 

op wordt besloten.

Management van krediet- en 

tegenpartijrisico gebeurt op de 

volgende manieren:

-  Kredietverlening aan klanten. 

Hiervoor zijn separate richtlij-

nen en procedures van kracht; 

zie hierna.

-  Uitzetting van kortlopende 

middelen. Dit gebeurt uitslui-

tend bij financiële instellin-

gen die onder toezicht van de 

Nederlandse, Engelse, Duitse 

of Franse nationale toezicht-

houder staan en een Short 

Term Rating hebben van mini-

maal P-1 (Moody’s) of welke te 

kwalificeren zijn als een sys-

teembank en een Short Term 

Rating hebben van minimaal 

P-2 (Moody’s).

-  Uitzetting van lang lopende 

middelen. Dit gebeurt uitslui-

tend bij financiële instellin-

gen die onder toezicht staan 

van de Nederlandse, Engelse, 

Duitse of Franse nationaal toe-

zichthouder en een Long Term 

Rating hebben van minimaal 

A1 (Moody’s).

-  Derivaat overeenkomsten. 

Deze worden uitsluitend aan-

gegaan met financiële instel-

lingen die onder toezicht 

van de Nederlandse, Engelse, 

Duitse of Franse nationale toe-

zichthouder staan en een Long 

Term Rating hebben van mini-

maal A2 (Moody’s).

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 administratieve organisatie 

zijn ingesteld op de hoge eisen 

die dit met zich meebrengt voor 

de organisatie. Vanaf bepaalde 

limieten behoeven krediet-

verleningen goedkeuring van 

een interne kredietcommis-

sie, alsmede van de Financiële 

Commissie. Daarnaast is kennis 

van de ‘groenmarkt’ cruciaal bij 

het beheersen van de uit de kre-

dietverlening voortvloeiende 

risico’s. Voor het grootste deel 

van de kredieten geldt dat de 

acceptatie daarvan plaatsvindt 

op basis van hiervoor in Neder-

land gangbare kredietacceptatie 

regels. Uitzonderingen daarop 

vinden slechts plaats met oog op 

het specifieke publieke doel dat 

het Nationaal Groenfonds dient.

In 2018 is een debiteur insolvent 

geraakt, wat voor het manage-

ment aanleiding was om - naast 

de reguliere geplande contro-

les - de in 2017 en 2018 ver-

strekte financieringen vanuit 

het Revolverend fonds integraal 

te laten toetsten. Dit heeft geleid 

tot de bevestiging dat de in de 

loop van 2017 in gang gezette 

aanscherpingen ook daadwer-

kelijk hebben geleid tot een 

steviger financieringsproces. 

Desalniettemin zijn ook in 2018 

nog enkele aanvullende preven-

tieve en repressieve verbeterin-

gen doorgevoerd.

Renterisico’s
De financieringsactiviteiten van 

het Groenfonds brengen rente-

risico’s met zich mee. Het rente-

risico is het risico dat de waarde 

van een financieel instrument 

fluctueert als gevolg van veran-

deringen in de marktrente en 

het risico van meer- of min-

deropbrengsten vanwege fluc-

tuaties van de rente op de 

geld- en kapitaalmarkt. Ten 

aanzien van de risicobereidheid 

is het renterisicobeleid gericht 

op het beheersen van dit risico 

waaraan de activiteiten worden 

blootgesteld als gevolg van  

renteschommelingen. Hiervoor 

worden renteswaps ingezet. Het 

aangaan van een speculatieve 

transactie of het creëren van 

speculatieve positie als gevolg 

van het bewust nalaten te han-

delen is niet toegestaan. Kortom; 

het Groenfonds gebruikt ren-

teswaps teneinde de renterisi-

co’s te beperken. 

Operationele risico’s
Operationele risico’s kunnen 

zich voordoen als gevolg van 

ontoereikende of niet suc-

cesvolle interne processen en 

of systemen. Het Groenfonds 

wil dergelijke risico’s tot een 

minimum beperken. Deze risi-

co’s worden beheerst door 

beheersmaatregelen zoals vast-

gelegd in het Handboek Admi-

nistratie Organisatie en het 

Business Control Framework 

(BCF) voor de operationele pro-

cessen, met daarin aandacht 

voor risico’s. 
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Vanuit interne controle door de 

riskmanager wordt het juist 

naleven van procedures gecon-

troleerd. 

Bevindingen vanuit de interne 

controle worden periodiek 

gerapporteerd aan het bestuur, 

het management alsmede aan 

de externe accountant. Deze 

controlerapportages geven aan 

dat de uitvoering van processen 

en het gebruik van geautomati-

seerde hulpmiddelen daarbij in 

control zijn, met de opmerking 

dat de kwaliteit van uitvoering 

van het kredietverleningsproces 

in 2018 extra aandacht heeft 

gevergd. Voor een In Control 

Statement wordt verwezen naar 

hoofdstuk 7. 

>  IT

Bij de automatisering wordt 

nauw samenwerkt met Fond-

senbeheer Nederland en wordt 

gebruikgemaakt van de facilitei-

ten die FBNL op dit terrein biedt. 

In 2018 heeft de geautomati-

seerde ondersteuning van het 

merendeel van de Groenfonds-

activiteiten plaatsgevonden met 

behulp van de systemen SF2000 

en Force, in combinatie met  

het CRM-pakket Scope en het 

digitaal archiefsysteem Xtendis. 

Via deze applicaties wordt  

onder andere het proces van 

rekening-courantverhoudingen 

en het verstrekken en beheren 

van financieringen onder- 

steund. 

In 2018 is een project gestart om 

het gehele applicatielandschap 

voor het Groenfonds te vervan-

gen door een nieuw, eigen 

ICT-landschap. Kern hiervan is 

de applicatie VenturePlan, een 

geïntegreerde applicatie voor 

het verstrekken en beheren van 

financieringen, waarin tevens 

een digitaal archief en een CRM 

applicatie opgenomen zijn. Dit 

project zal medio 2019 afgerond 

worden. 

 

>  Verantwoord 
ondernemen

Het Nationaal Groenfonds 

onderneemt integer en maat-

schappelijk verantwoord (MVO). 

Het MVO-beleid is onderdeel 

van onze reguliere dienstverle-

ning en productverantwoorde-

lijkheid. Het Groenfonds is 

transparant in zijn product- en 

dienstverlening en de rapporta-

ges daarover. 

Het Groenfonds hanteert een 

algemene gedragscode. Deze 

geeft de spelregels en de speel-

ruimte aan waarbinnen het 

beleid van het Groenfonds en  

de werkzaamheden van de 

medewerkers zich moeten 

afspelen. Wij hebben daarbij 

aandacht voor klanttevreden-

heid, klachtenbehandeling, 

zorgplicht, transparantie, veilig-

heid en privacy. Bij al onze pro-

ducten en processen willen wij 

integer en transparant zijn en 

voldoen aan de geldende regel-

geving en gedragscodes.

Het Groenfonds streeft in zijn 

bedrijfsvoering naar een lage 

milieubelasting door het bewust 

gebruik van materialen en duur-

zame inkoop. Papierarm werken 

en het gebruik van milieuvrien-

delijk papier met het FSC-keur-

merk zijn hier voorbeelden van. 

Ons kantoor in Amersfoort is 

energiezuinig en duurzaam van 

opzet. Dit geldt zowel voor het 

gebouw als voor de gebruikte 

materialen voor kantoormeubi-

lair, verlichting, vloerbedekking 

etc. Daarnaast promoten wij 

actief het gebruik van de fiets en 

het OV voor onze medewerkers 

en bezoekers. Zo is station 

Amersfoort CS op minder dan 10 

minuten loopafstand van ons 

kantoor.
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Umincorp:  
zuiver plastic, minder afval 

Project

Umincorp heeft een nieuwe techniek. Deze techniek  

is erop gericht om plastic, afkomstig uit afvalstromen,  

zoveel mogelijk op soortelijk gewicht te selecteren  

(magnetic density separation (MDS)). Want ‘soort bij  

soort’ maakt de verschillende plastics beter te recyclen. 

Hierdoor wordt het aantrekkelijker, want winstgevender, 

om plastic in te zamelen. En daardoor belandt er  

minder zwerfafval in de natuur! De financiering van  

het Groenfonds zorgde ervoor dat Umincorp kon 

opschalen en starten met de productie.

scan deze code

3938
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PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen

15 Revolverend fonds 58.867 61.659 

16 Wettelijke reserve 478 -   

17 Bestemmingsreserve Algemene Risico's 4.768 5.196 

64.113 66.855

Langlopende schulden

18 Aangehouden rentereserve convenantsmiddelen 2.301 3.220 

19 Provincie Limburg 2.500 2.500 

20 Provincie Gelderland 4.000 4.000 

21 Provincie Brabant 10.000 -   

22 Tijdelijke inzet LNV middelen 8.811 -   

23 Aangetrokken groene leningen 50.804 44.580 

24 Aangetrokken leningen EHS 93.224 102.545 

25 Aangetrokken PNB-leningen 170.919 197.779 

26 Aangetrokken witte leningen -   -   

27 Aangetrokken leningen VSPN 19.930 19.930 

28 Aangetrokken leningen pVSPN 87.000 98.000 

449.489 472.554

Kortlopende schulden

29 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 92.144 71.943 

30 Rijkscompensatiegelden 152 3.048 

31 Overige trekkingsrechten 43.546 21.663 

32 Projectrekeningen 287.436 317.523 

33 Overige schulden en overlopende passiva 15.386 10.089 

438.664 424.266 

952.266 963.675 

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

1 Immateriële vaste activa

   Software 478 -   

478 -  

2 Materiële vaste activa 

   Computerapparatuur 81 -   

81 -

Financiële vaste activa

3 Uitgezette convenantsleningen 53.504 62.304 

4 Uitgezette EHS leningen 111.241 120.746 

5 Uitgezette PNB-leningen 215.369 224.505 

6 Overige verstrekte leningen aan overheden 1.638 4.780 

7 Voorfinancieringen Particulier Natuurbeheer 179.661 186.722 

8 Overige verstrekte private leningen 56.257 45.280 

9 Participaties 56 56 

10 Actieve belastinglatentie 500 -   

618.226 644.393 

Vlottende activa

11 Groenfonds Projectrekeningen 20.852 1.407 

12 Overige vorderingen en overlopende activa 4.702 5.126 

13 Verplicht bij het Rijk aangehouden gelden 77.520 81.673 

14 Liquide middelen 230.407 231.076 

333.481 319.282

952.266 963.675 

6.1 Balans per 31 december 
(bedragen x € 1.000,--)
(na resultaatbestemming)

40 41



Hoofdstuk 6 Jaarrekening 2018

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in 

overeenstemming met de wet-

telijke bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW en de stellige uit-

spraken van de Richtlijnen voor 

de jaarverslaggeving, die uitge-

geven zijn door de Raad voor 

de jaarverslaggeving, overeen-

komstig RJ 640 ’Organisaties 

zonder winststreven’. 

Tenzij anders weergegeven 

worden bedragen in de jaarre-

kening vermeld in duizenden 

euro’s.

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting 

Groenfonds, statutair gevestigd 

te Den Haag, kantoor houdende 

te Amersfoort bestaan voorna-

melijk uit:

•  Financieren van investerin-

gen in natuur en landschap. 

•   Financieren van verduurza-

ming landbouw, energietran-

sitie, circulaire economie en 

klimaatadaptatie.

•   Strategisch adviseren binnen 

relevante beleidsgebieden 

vanuit een financieel-econo-

mische ervaring.

•   Structureren en beheren van 

fondsen die investeren in 

natuurprojecten, duurzame 

energie of ecologie.

•   Kassieren, waaronder het 

uitvoeren van subsidierege-

lingen op publiek en privaat 

niveau.

Financiële instrumenten

De financiële instrumen-

ten worden tegen kostprijs of 

lagere marktwaarde gewaar-

deerd en er wordt (kostprijs) 

hedge accounting toegepast op 

de afgeleide financiële instru-

menten. Op het moment van 

aangaan van een hedge-relatie, 

wordt dit door het Groenfonds 

gedocumenteerd. Waardever-

anderingen 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. Waardever-

anderingen op niet-effectieve 

posities worden direct ver-

werkt in het resultaat indien de 

marktwaarde negatief is. Bij een 

positieve marktwaarde wordt 

dit toegelicht maar niet ver-

werkt. 

Door middel van een effecti-

viteitstoets wordt periodiek de 

effectiviteit van de hedge-re-

latie vastgesteld. Deze toets 

gebeurt op basis van een sen-

sitiviteitsanalyse. De toewijzing 

(koppeling leningen en deriva-

ten) gebeurt op basis van de key 

rate duration. Deze methode 

vergelijkt de verandering van 

de fair value van de renteswaps 

met verandering van de fair 

value van de verstrekte lenin-

gen. De toets gebeurt op basis 

van daadwerkelijke mutaties in 

de reële rente. De marktwaarde 

van de financiële instrumenten 

wordt vermeld onder de niet  

uit balans blijkende ver-

plichtingen.

Renterisico

Het renterisico is het risico 

dat de waarde van een finan-

cieel instrument fluctueert als 

gevolg van veranderingen in 

de marktrente en het risico 

van meer- of minderopbreng-

sten vanwege fluctuaties van 

de rente op de geld- en kapi-

taalmarkt. Het renterisicobe-

leid is gericht op het beheersen 

van dit risico waaraan de acti-

viteiten worden blootgesteld als 

gevolg van renteschommelin-

gen. Het Groenfonds gebruikt 

renteswaps teneinde de renteri-

sico’s te beperken.

De activazijde van de balans 

van het Groenfonds bestaat 

voornamelijk uit uitgezette 

leningen tegen een vaste 

rente. Om het marktwaarde-

risico van deze leningen af te 

dekken sluit het Groenfonds 

renteswaps af waarbij een vaste 

rente wordt betaald en een 

variabele rente wordt ontvan-

gen. Op deze manier wordt het 

marktwaarderisico van deze 

leningen afgedekt. Het Groen-

fonds dekt deze leningen af 

voor een bedrag ter hoogte van 

de afgesloten renteswaps, zoals 

beschreven in het Treasury 

Statuut. Alle renteswaps die  

het fonds afsluit vallen onder de 

opgestelde hedge-documenta-

tie.

De relatie tussen de uitge-

zette leningen en de ingezette 

hedge-instrumenten wordt 

vastgelegd in een effectivi-

teitstoets. Deze wordt perio-

diek geactualiseerd, minimaal 

eenmaal per jaar per de datum 

waarop financiële cijfers 

worden opgesteld. De test die 

wordt uitgevoerd is ten eerste 

een kwalitatieve toets op basis 

van de kritische termen van 

de renteswaps en de onderlig-

gende portefeuilles. Als blijkt 

dat de kritische termen niet 

gelijk zijn, wordt een kwanti-

tatieve ineffectiviteitsmeting 

uitgevoerd op basis van een 

vergelijking van de reële waarde 

van de renteswaps met de reële 

waarde van het onderliggende. 

Door te verdisconteren tegen 

Het resultaat is negatief uitgevallen ad € 2.741.357. Het bestuur van het Groenfonds heeft besloten dit ten 

laste van het eigen vermogen te boeken. 

6.2 Staat van Baten en Lasten  
(bedragen x € 1.000,--)

realisatie
geheel 2018

begroting
geheel 2018

realisatie
geheel 2017

34 Totaal rentebaten 11.311 11.404 10.968

35 Totaal rentelasten 6.355 6.627 6.674

Renteresultaat 4.956 4.777 4.294

36 Overige baten 558 472 517

Totaal baten 5.514 5.249 4.811

37 Managementvergoeding Fondsenbeheer BV 4.212 4.037 3.937

38 Overige kosten 696 632 472

39 Mutatie voorziening kredietrisico's 3.892 182

Totaal lasten 8.800 4.669 4.591

Resultaat voor belasting -3.286 580 220

40 VPB -545 135 58

Resultaat na belasting voor bestemming -2.741 445 162

6.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
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de Euribor zero coupon curve 

wordt vervolgens de ineffectivi-

teit bepaald.

Grondslagen voor de 
waardering van activa 
en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa 

worden gewaardeerd tegen ver-

krijgingsprijs onder aftrek van 

afschrijvingen. 

Er wordt rekening gehouden 

met bijzondere waardevermin-

deringen. Dit is het geval als 

de boekwaarde van het actief 

hoger is dan de realiseerbare 

waarde ervan. 

Uitgaven voor ontwikkelings-

projecten worden geactiveerd 

als onderdeel van de vervaardi-

gingsprijs als het waarschijnlijk 

is dat het project commerci-

eel en technisch succesvol zal 

zijn en de kosten betrouwbaar 

kunnen worden vastgesteld. 

Voor de geactiveerde ontwik-

kelingskosten is een wettelijke 

reserve onder het eigen vermo-

gen gevormd ter hoogte van 

het geactiveerde bedrag. De 

afschrijving van de geactiveerde 

ontwikkelingskosten vangt aan 

zodra de commerciële pro-

ductie is gestart en vindt plaats 

over de verwachte toekomstige 

gebruiksduur van het actief. 

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 

worden gewaardeerd tegen ver-

krijgingsprijs plus bijkomende 

kosten of vervaardigingsprijs  

onder aftrek van lineaire afschrij-

vingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur. Er 

wordt rekening gehouden met 

de bijzondere waarde  ver min -

deringen die op balansdatum 

worden verwacht. 

Overige vaste activa worden 

gewaardeerd tegen verkrij-

gings- of vervaardigingsprijs 

inclusief direct toerekenbare 

kosten, onder aftrek van line-

aire afschrijvingen gedurende 

de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

De hieronder opgenomen 

portefeuilles financieringen 

en verstrekte leningen zijn 

gewaardeerd tegen de nomi-

nale waarde van de schuldrest 

per balansdatum. Participaties 

worden gewaardeerd tegen ver-

krijgingsprijs, onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzie-

ningen op grond van de situatie 

bij de betrokken ondernemin-

gen. Afwaardering kan plaats-

vinden bij zowel een structurele 

waardevermindering als bij een 

niet-structurele waardever-

mindering. Structureel bete-

kent dat het niet voorzienbaar is 

dat de waarde vermindering zal 

ophouden te bestaan. Met een 

structurele waardevermindering 

moet rekening worden gehou-

den, met een niet-structurele 

waardevermindering mag reke-

ning worden gehouden.

 

Belastinglatentie

Belastinglatenties worden 

gewaar deerd op nominale 

waarde.

Overige vorderingen en  

overlopende activa

De vorderingen worden opge-

nomen tegen de geamorti-

seerde kostprijs, onder aftrek 

van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico 

van oninbaarheid.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt aan-

gehouden in overeenstemming 

met de vereisten volgens Richt-

lijn voor de jaarverslaggeving 

640 ’Organisaties zonder winst-

streven’. 

Grondslagen voor  
resultaatbepaling

Rentemarge

Rentebaten en rentelasten 

worden op basis van het toere-

keningsbeginsel verantwoord 

in de staat van baten en lasten 

voor alle rentedragende instru-

menten.

Behandelkosten

De aan geldnemers in rekening 

gebrachte kosten voor het ver-

strekken van financieringen 

worden als opbrengst verant-

woord op het moment van het 

verlijden van de hypotheek, dan 

wel bij uitboeking van de finan-

ciering.

6.4 Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa
1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Software Totaal

Stand per 1 januari 2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen -   -   

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -   -   

Boekwaarde - - 

Mutaties

Investeringen 478 478 

Desinvesteringen -   -   

Afschrijvingen -   -   

Waardeverminderingen -   -   

Afschrijvingen desinvesteringen -   -   

Saldo 478 478 

Stand per 31 december 2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 478 478 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -   -   

Boekwaarde 478 478 

Afschrijvingspercentage 20%
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De rente in 2018 over deze 

leningen ten laste van de pro-

vincies bedraagt 5,56% (2017: 

4,81%). Dit is het gewogen 

gemiddelde van lange en korte 

rente van (groene) leningen 

en Swaps, voor de periode tot 

2024. 

Alle leningen zijn binnen 

het Nationaal Natuurnetwerk 

(voorheen EHS) geïnves-

teerd in projecten met een 

Groenverklaring.

De uitgezette convenantslenin-

gen zijn vorderingen die het 

Groenfonds heeft op de provin-

cies. In IPO-verband is voor de 

provincies een vaste verdeels-

leutel voor deze vorderingen 

overeengekomen. De opgeno-

men bedragen betreffen het 

provinciale aandeel in gron-

daankopen voor natuur, met 

tussenkomst van de voormalige 

Dienst Landelijk Gebied (DLG).

De juridische grondslag voor 

het verstrekken van de conve-

nantsleningen aan provincies is 

het “LNV-IPO Convenant 1997” 

van 15 februari 1997, gesloten 

tussen het ministerie van LNV 

en het samenwerkingsverband 

Interprovinciaal Overleg. De 

convenantsleningen zijn benut 

ter financiering van het pro-

vinciale aandeel in gron-

daankopen ten behoeve van 

het Nationaal Natuurnetwerk 

(voorheen EHS). Vanaf 1 januari 

2008 zijn er geen opnamen 

meer mogelijk door provincies 

uit de convenantsleningen.

Materiële vaste activa

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA
Computer- 
apparatuur

Totaal

Stand per 1 januari 2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen -   -   

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -   -   

Boekwaarde - - 

Mutaties

Investeringen 81 81 

Desinvesteringen -   -   

Afschrijvingen -   -   

Waardeverminderingen -   -   

Afschrijvingen desinvesteringen -   -   

Saldo 81 81 

Stand per 31 december 2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 81 81 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -   -   

Boekwaarde 81 81 

Afschrijvingspercentage 20%

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 62.304 71.004

Bij: opgenomen bedragen - -

Af:  afgelost door provincies 8.800 8.700

Stand per ultimo 53.504 62.304

EHS-leningen zijn aan het 

ministerie van LNV verstrekte 

financieringen voor investerin-

gen in het Nationaal Natuur-

netwerk (voorheen EHS). De 

opgenomen bedragen betreffen 

het rijks-aandeel in grondaan-

kopen voor natuur met tussen-

komst van de voormalige Dienst 

Landelijk Gebied. De grondslag 

hiervoor is de per januari 2003 

gesloten “Overeenkomst inzake 

het aantrekken, beschikbaar 

stellen en beheren van geldle-

ningen ten behoeve van gron-

daankopen voor natuur”, tussen 

Nationaal Groenfonds en het 

ministerie van LNV.

De “Kaderovereenkomst finan-

ciering grondaankopen EHS”, 

gesloten per 25 november 2004, 

en de aanvulling hierop van 

14 februari 2008, tussen Ver-

eniging Natuurmonumenten, 

De12Landschappen (voorheen 

Stichting Unie van Provinci-

ale Landschappen), Stichting 

Groenfonds en het ministe-

rie van LNV, is de grondslag 

voor het verstrekken van deze 

leningen. Deze zogenoemde 

PNB-leningen worden benut 

voor de financiering van 

grondaankopen voor de par-

ticuliere natuurbeschermings-

organisaties in het kader van 

het Nationaal Natuurnetwerk 

(voorheen EHS).

4. UITGEZETTE EHS-LENINGEN

Financiële vaste activa
3. UITGEZETTE CONVENANTSLENINGEN

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 120.746 129.056

Bij: opgenomen bedragen 8.697 14.291

Af:  afgelost 18.202 22.601

Stand per ultimo 111.241 120.746

Het gemiddelde rentepercentage per balansdatum bedraagt: 2,41% (2017: 2,62%).

5. UITGEZETTE PNB-LENINGEN

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 224.505 232.789

Bij: opgenomen bedragen 17.590 51.140

Af:  afgelost 26.726 59.424

Stand per ultimo 215.369 224.505

De leningen zijn verstrekt onder borgstelling van het ministerie van LNV. Het gemiddelde rentepercen-

tage per balansdatum op de leningen bedraagt 1,77% (2017: 2,09%).
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Dit betreft aan private par-

tijen verstrekte leningen ter 

voorfinanciering van te ont-

vangen subsidie-uitkeringen 

voor Particulier Natuurbeheer 

onder zowel het oude regime, 

de Voorfinanciering Particu-

lier Natuurbeheer (VPN) als het 

nieuwe regime, de Voorfinan-

ciering Subsidieregeling Par-

ticulier Natuurbeheer (VSPN). 

Het Groenfonds verstrekt deze 

VSPN-financieringen op basis 

van de “Overeenkomst tot uit-

voering van de Voorfinanciering 

Subsidie Particulier Natuurbe-

heer” tussen het Groenfonds en 

het ministerie van LNV. 

Artikel 2.3 van deze over-

eenkomst geeft het volgende 

aan: ‘Op grond van de VSPN 

Overeenkomst verstrekt het 

Groenfonds aan de Subsidiege-

rechtigde een voorfinanciering 

met een looptijd van 30 jaar.’ In 

het kader van de Wet Inrichting 

Landelijk Gebied (WILG) is deze 

overeenkomst vervangen door 

een afzonderlijke overeenkomst 

tussen het Nationaal Groen-

fonds en de 12 individuele 

provincies. De onderliggende 

transacties staan hieronder 

vermeld als pVSPN.

Dit betreft aan overheden verstrekte leningen voor natuurprojecten. De leningen kunnen gekoppeld 

zijn aan specifieke verplichtingen van de betreffende overheid.

6. OVERIGE VERSTREKTE LENINGEN AAN OVERHEDEN

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 4.780 4.934

Bij: opgenomen bedragen - -

        rente 200 214

Af: afgelost 3.342 368

Stand per ultimo 1.638 4.780

Per ultimo is deze portefeuille als volgt uit te splitsen: 2018 2017

verstrekt op projecten waarvoor een Fiscale  
Groenverklaring is verkregen

1.238 1.238

verstrekt op projecten waarvoor een Fiscale  
Groenverklaring is aangevraagd

- -

verstrekt op overige projecten 400 3.542

1.638 4.780

Het verloop van de portefeuille naar aantallen  
en rentepercentages is als volgt 

2018 
aantal

2018
rente %

2017 
aantal

2017
rente %

Stand per 1 januari 14 4,46 15 4,39

Bij: opgenomen bedragen - 0,00 - 0,00

Af: afgelost 11 4,69 1 2,00

Stand per ultimo 3 4,00 14 4,46

7. VOORFINANCIERINGEN PARTICULIER NATUURBEHEER

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 186.722 193.279

Bij: opgenomen bedragen 406 140

        rente 8.756 9.031

Af: afgelost 16.223 15.728

Stand per ultimo 179.661 186.722

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 25.967 29.034

Bij: opgenomen bedragen 406 -

        rente 728 820

Af: afgelost 4.372 3.887

Stand per ultimo 22.729 25.967

Het verloop van de portefeuille naar aantallen  
en rentepercentages is als volgt 

2018 
aantal

2018
rente %

2017
aantal

2017
rente %

Stand per 1 januari 317 2,96 322 3,64

Bij: opgenomen bedragen 3 3,44 - 0,00

Af: afgelost 3 3,36 5 2,43

Stand per ultimo 317 2,95 317 2,96

Deze leningen zijn verstrekt onder verpanding van de onderliggende subsidiebeschikking. Tevens 

is waar nodig recht van hypotheek gevestigd. Daarnaast staat het ministerie van LNV garant voor de 

VSPN-portefeuille en staan de provincies garant voor de pVSPN-portefeuille.

Waarvan VPN

Per ultimo is deze portefeuille als volgt uit te splitsen: 2018 2017

verstrekt op projecten waarvoor een Fiscale  
Groenverklaring is verkregen

20.482 23.817

verstrekt op projecten waarvoor een Fiscale  
Groenverklaring is aangevraagd

- -

verstrekt op overige projecten 2.247 2.150

22.729 25.967
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Dit betreft diverse verstrekte 

leningen ten behoeve van 

natuur- en landschapspro-

jecten van particulieren en 

ondernemers en innovatieve 

projecten die in brede zin bij-

dragen aan de kwaliteit van de 

groene leefomgeving. 

Deze leningen zijn (deels 

laagrentend) verstrekt met 

gelden uit het Revolverend 

fonds. Waar mogelijk is recht 

van hypotheek gevestigd.

Waarvan pVSPN

Waarvan VSPN

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 20.747 21.426

Bij: opgenomen bedragen - -

        rente 856 885

Af: afgelost 1.564 1.564

Stand per ultimo 20.039 20.747

Het verloop van de portefeuille naar aantallen  
en rentepercentages is als volgt 

2018 
aantal

2018
rente %

2017 
aantal

2017
rente %

Stand per 1 januari 270 4,26 270 4,26

Bij: opgenomen bedragen - 0,00 - 0,00

Af: afgelost - 0,00 - 0,00

Stand per ultimo 270 4,26 270 4,26

Per ultimo is deze portefeuille als volgt uit te splitsen: 2018 2017

verstrekt op projecten waarvoor een Fiscale  
Groenverklaring is verkregen

- -

verstrekt op projecten waarvoor een Fiscale  
Groenverklaring is aangevraagd

- -

verstrekt op overige projecten 20.039 20.747

20.039 20.747

Deze leningen zijn uitgegeven onder borgstelling van het ministerie van LNV.

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 140.008 142.819

Bij: opgenomen bedragen - 140

        rente 7.172 7.326

Af: afgelost 10.287 10.277

Stand per ultimo 136.893 140.008

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 uitvoeringsover-

eenkomst 2002 tussen het Groenfonds, het ministerie van LNV en het IPO. In het verslagjaar 2018 is 

voldaan aan deze bepalingen. 

Het verloop van de portefeuille naar aantallen  
en rentepercentages is als volgt 

2018
aantal

2018
rente %

2017 
aantal

2017
rente %

Stand per 1 januari 782 5,30 781 5,30

Bij: opgenomen bedragen - 0,00 1 5,40

Af: afgelost - 0,00 - 0,00

Stand per ultimo 782 5,30 782 5,30

Per ultimo is deze portefeuille als volgt uit te splitsen: 2018 2017

verstrekt op projecten waarvoor een Fiscale  
Groenverklaring is verkregen

- -

verstrekt op projecten waarvoor een Fiscale  
Groenverklaring is aangevraagd

- -

verstrekt op overige projecten 136.893 140.008

136.893 140.008

8.  OVERIGE VERSTREKTE LENINGEN AAN PRIVATE PARTIJEN

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 45.280 36.100

Bij: opgenomen bedragen 19.238 29.319

rente 2.523 1.539

Af: afgelost 13.162 9.044

Af: mutatie waardevermindering vordering 3.339 107

Af: mutatie nog op te nemen leningen (in depot) 5.717 12.527

Stand per ultimo 56.257 45.280

-

Per ultimo is deze portefeuille als volgt uit te splitsen: 2018 2017

verstrekt op projecten waarvoor een Fiscale  
Groenverklaring is verkregen

3.643 3.643

verstrekt op projecten waarvoor een Fiscale  
Groenverklaring is aangevraagd

- -

verstrekt op overige projecten 52.614 41.637

56.257 45.280

De voorziening kredietrisico’s ultimo 2018 bedraagt € 3,8 miljoen.
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De voorziening kredietrisico’s ultimo 2018 bedraagt € 0,1 miljoen.

Er is een actieve belasting latentie gevormd om het negatieve resultaat van 2018 fiscaal te verrekenen 

met verwachte winsten voor de komende negen jaren. 

Het verloop van de portefeuille naar aantallen  
en rentepercentages is als volgt:

2018 
aantal

2018
rente %

2017 
aantal

2017
rente %

Stand per 1 januari 142 4,02 119 3,05

Bij: opgenomen bedragen 29 4,65 40 4,85

Af: afgelost 21 2,30 17 3,39

Stand per ultimo 150 4,33 142 4,02

9.  PARTICIPATIES 

Naam Vestigingsplaats Per datum Verkrijgingsprijs Aandeel in het  
geplaatste kapitaal

GROWX BV Amsterdam 14 april 2016 € 56.250  5%

Het verloop van de participaties is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 56 56

Bij: nieuw participaties - -

Af:  afgeloste participaties - -

Stand per ultimo 56 56

Het verloop van de actieve belastinglatentie is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari - -

Bij: te verrekenen verliezen komende jaren 500 -

Af:  verrekende verliezen huidig jaar - -

Stand per ultimo 500 -

10. ACTIEVE BELASTINGLATENTIE

Vlottende activa
11. GROENFONDS PROJECTREKENINGEN

Dit betreffen de projectrekeningen  
die per ultimo een debetstand vertonen 2018 2017

Provincie Zeeland 17.713 18

Landschap Overijssel 2.480 15

Koöperaasje Doarpenlân - 4

VF 126 53

GreenSand 283 103

Gebiedsfonds Spaarnwoude 5 4

Stg Flevo-Landschap inz. Noorderwold Eemvalei 42 22

Biolease 1 1

Value Maritime 202 -

SB doelstellingsgerichte obj.'grondbalansrekening' - 304

Stichting Professionele Natuurboeren - 873

Reestdal en Reggedal - 10

Linge's Zorglandgoed - 2

Stand per ultimo 20.852 1.407

De kredietlimieten op de projectrekeningen bedragen: 2018 2017

Stichting Flevolandschap 10.000 10.000 

Provincie Zeeland 30.000 30.000 

Biogas Nederland BV 2.000 2.000 

Landschap Overijssel 2.500 -

Coöperatieve Unie van Bosgroepen U.A. 2.500 2.500

Stichting Professionele Natuurboeren - 875

Vereniging Natuurmonumenten 10.000 10.000

Op Drentse Maat - -

Project Mainport Rotterdam 10.000 10.000

overig 803 586

67.803 65.961

Hieronder zijn opgenomen: 2018 2017

Rente banken 1 4

Rente lening Natuurmonumenten 2.262 2.709

Rente lening EHS 1.167 1.470

Rente uit derivaten 826 816

Overige overlopende activa 446 127

4.702 5.126

12. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Per 31 december 2017 is het Groenfonds de volgende participaties aangegaan:
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Het resultaat voor bestemming 

wordt normaliter in de balans 

opgenomen onder ‘Overige 

Trekkingsrechten’, conform de 

Uitvoeringsovereenkomst die 

het Rijk, de provincies en 

Nationaal Groenfonds in 1995 

hebben afgesloten en in 2002 

hebben herzien. Daar het resul-

taat over 2018 negatief is uitge-

vallen ad - € 2.741.357 heeft het 

bestuur van het Groenfonds 

besloten dit ten laste van het 

eigen vermogen te boeken. Dit 

is reeds hierboven verwerkt. Dit 

zal worden gemeld aan het 

ministerie van LNV en aan het 

IPO namens de provincies.

13. VERPLICHT BIJ HET RIJK AANGEHOUDEN GELDEN

2018 2017

Aangehouden bij Ministerie van Financiën 77.520 81.673

Nationaal Groenfonds partici-

peert in het Geïntegreerd Midde-

lenbeheer van de rijksoverheid, 

voor zover het overheidsmid-

delen betreft. De basis voor het 

aanhouden van middelen bij 

het ministerie van Financiën is 

vastgelegd in de “Overeenkomst 

terzake van de rekeningen-cou-

rant 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 aan-

gehouden op een rekening bij 

’s Rijks schatkist”. Op deze reke-

ning worden tevens de krach-

tens de Wet Fido ten behoeve 

van decentrale overheden mid-

delen aangehouden.

Op de bij het ministerie van 

Financiën aangehouden mid-

delen wordt Eonia vergoed met 

een minimum van 0,0%. In 2018 

was Eonia gemiddeld -0,355% 

(2017: -0,355%). Er is dus geen 

rente vergoed.

14. LIQUIDE MIDDELEN

2018 2017

Banken 230.407 231.076

Over het bij banken aangehouden saldo bedroeg het gemiddelde rentepercentage over 2018 0,00% (2017: 

0,00%). Het bij banken uitstaande saldo wordt met name aangehouden bij de Rabobank, ING, Triodos en 

Volksbank (voorheen ASN). 

Passiva

Eigen Vermogen

15. REVOLVEREND FONDS

2018 2017

Stand per 1 januari 61.659 60.136

Bij: toegevoegd uit bestemming resultaat 2016 - 165

       overige - 3.835

Af:   onttrekking t.g.v. bestemmingsreserve -428 2.477

       overige onttrekkingen 478 -

       resultaat 2018 2.741 -

Stand per ultimo 58.867 61.659

De provincies storten sinds 

1999 jaarlijks gezamenlijk € 11,3 

miljoen ten gunste van het 

Groenfonds, voor de verplich-

tingen uit hoofde van de aan 

de provincies en DLG verstrekte 

Convenantsleningen. Deze 

afspraak loopt voor onbepaalde 

tijd. In de praktijk is het beleid 

erop gericht dat in 2023/2024 

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 

provincies gereserveerd, zodat 

hieruit toekomstige verplichtin-

gen kunnen worden voldaan, 

indien en voor zover de jaar-

lijkse € 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 rente- en 

aflossingsverplichting op de 

Convenantsleningen, dan zijn 

de provincies gehouden hier-

voor aanvullende middelen aan 

het Groenfonds ter beschikking 

te stellen. Dit kan door verlen-

ging van voornoemde looptijd 

en/of door daadwerkelijke extra 

stortingen ten gunste van het 

Groenfonds te doen. 

Het voornoemde renterisico 

over de Convenantsleningen 

is met behulp van renteswaps  

grotendeels afgedicht (zie de 

niet uit de balans blijkende  

verplichtingen).

De overige onttrekkingen betreffen het aanmaken van een wettelijk reserve voor het activeren van  

projectkosten transitie.

2018 2017

Stand per 1 januari - -

Bij: toevoeging 478 -

Af:  onttrekking - -

Stand per ultimo 478 -

16. WETTELIJKE RESERVE

Dit betreft een bestemmingsreserve voor insolventie.
Het verloop is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 5.196 2.719

af/bij   onttrekking bestemmingsreserve - -

af/bij   mutatie bestemmingsreserve -428 2.477

Stand per ultimo 4.768 5.196

17. BESTEMMINGSRESERVE ALGEMENE RISICO’S

Op basis van het risico in de debiteurenportefeuille is de bestemmingsreserve gemuteerd.

Langlopende schulden

18. AANGEHOUDEN RENTERESERVE CONVENANTSLENINGEN

In verband met de transitie naar verdere verzelfstandiging zijn de gemaakte kosten voor een relevant deel 

geactiveerd. De geactiveerde kosten worden na het realiseren van de transitie in vijf jaar afgeschreven.
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Het verloop is als volgt: 2018 2017

Stand per 1 januari 3.220 3.992

Bij:  gestort door provincies 11.345 11.345

         bijgeschreven rente 0 0

11.345 11.345

Af:   rente Convenantslening 3.464 3.417

        aflossing Convenantslening 8.800 8.700

12.264 12.117

Stand per ultimo 2.301 3.220

Provinciale revolverende fondsen

19. PROVINCIE LIMBURG

Dit betreft een revolverend fonds dat door het Groenfonds voor de provincie Limburg wordt beheerd. 

Totaal gecommitteerd fondsvermogen is € 7,5 miljoen waarvan € 2,5 miljoen gestort. Eén lening binnen 

dit provinciaal revolverend fonds is volledig afgelost.

2018 2017

Provincie Limburg 2.500 2.500

Stand per ultimo 2.500 2.500

Uitgezet in leningen - 63

20. PROVINCIE GELDERLAND

Dit betreft een revolverend fonds dat door het Groenfonds voor de provincie Gelderland wordt beheerd. 

Het totaal gecommitteerd fondsvermogen bedraagt € 4,0 miljoen. Dit is volledig gestort.

2018 2017

Provincie Gelderland 4.000 4.000

Stand per ultimo 4.000 4.000

Uitgezet in leningen 692 792

21. PROVINCIE NOORD-BRABANT

Dit betreft een revolverend fonds dat door het Groenfonds voor de provincie Noord-Brabant wordt 

beheerd. Het totaal gecommitteerd fondsvermogen bedraagt € 10,0 miljoen. Dit is volledig gestort. Er zijn 

nog geen leningen uit verstrekt.

2018 2017

Provincie Noord-Brabant 10.000 -

Stand per ultimo 10.000 -

Overige langlopende schulden

22. TIJDELIJKE INZET LNV-MIDDELEN

Dit jaar hebben we de beschikking gekregen over € 8,8 miljoen voor onbepaalde tijd om ons investerings-

vermogen ten behoeve van leningen aan private partijen te versterken. Het betreft een lening om niet, 

waarop het ministerie van LNV elk jaar € 2,0 miljoen terug kan vorderen. De gelden zijn onttrokken aan 

oude compensatiegelden.

Het verloop is als volgt: 2018 
Perc.

2018 
Bedrag

2017 
Perc.

2017
Bedrag

Stand per 1 januari 0,00% - 0,00% -

Bij: opgenomen bedragen 0,00% 8.811 0,00% -

Af:  afgelost 0,00% -   0,00% -

Stand per ultimo 0,00% 8.811 0,00% -

23. AANGETROKKEN GROENE LENINGEN

Dit betreft onder de Fiscale Groenregeling aangetrokken leningen. Deze leningen zijn alle aangetrokken 

bij groenfondsen van Nederlandse banken.

Het verloop is als volgt: 2018 
Perc.

2018 
Bedrag

2017 
Perc.

2017
Bedrag

Stand per 1 januari 1,20% 71.596 1,90% 68.431

Bij: opgenomen bedragen 0,12% 54.900 0,40% 29.000

Af:  afgelost 0,57% 65.016 2,99% 25.835

Stand per ultimo 0,91% 61.480 1,20% 71.596

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2018 2017

- Langer dan een jaar 50.804 44.580

- Korter dan een jaar (verantwoord onder kortlopende     
   schulden)

10.675 27.016

Totaal 61.480 71.596

De resterende aflossing met een looptijd langer dan 5 jaar betreft € 2,3 miljoen.

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende  
zekerheden gegeven: 2018 2017

- door provincies afgegeven garanties 44.400 51.000

- verpanding door Groenfonds verstrekte leningen 17.080 20.596

61.480 71.596
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Fiscaal groen aangetrokken leningen worden door het Groenfonds uitgezet in projecten met een Groen-

verklaring. De door het Groenfonds uitgezette leningen met een reeds verkregen Groenverklaring zijn:

2018 2017

Uitgezette convenantsleningen (post 1) 53.504 62.304

Overige verstrekte leningen aan overheden (post 4) 1.238 1.238

Voorfinancieringen Particulier Natuurbeheer (post 5) 20.482 23.817

Overige verstrekte leningen aan particulieren (post 6) 3.643 3.643

78.867 91.002

24. AANGETROKKEN EHS-LENINGEN 

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

Het verloop is als volgt: Perc. 2018 
Bedrag Perc. 2017

Bedrag

Stand per 1 januari 2,62% 120.746 2,77% 129.056

Bij: opgenomen bedragen 1,30% 8.696 0,75% 14.290

Af:  afgelost 3,30% 18.202 3,85% 22.600

Stand per ultimo 2,41% 111.240 2,62% 120.746

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2018 2017

- Langer dan een jaar 93.224 102.545

- Korter dan een jaar  
   (verantwoord onder kortlopende schulden)

18.016 18.201

Totaal 111.240 120.746

De resterende aflossing met een looptijd langer dan 5 jaar betreft € 39,7 miljoen.

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende  
zekerheden gegeven: 2018 2017

Borgstelling door ministerie van LNV 111.240 120.746

25. AANGETROKKEN PNB-LENINGEN 

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

Het verloop is als volgt: 2018 
Perc.

2018 
Bedrag

2017 
Perc.

2017
Bedrag

Stand per 1 januari 2,09% 224.505 2,83% 232.789

Bij: opgenomen bedragen 0,80% 17.590 0,83% 51.140

Af:  afgelost 3,76% 26.726 3,91% 59.424

Stand per ultimo 1,77% 215.369 2,09% 224.505

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2018 2017

- Langer dan een jaar 170.919 197.779

- Korter dan een jaar  
   (verantwoord onder kortlopende schulden)

44.450 26.726

Totaal 215.369 224.505

De resterende aflossing met een looptijd langer dan 5 jaar betreft € 106,3 miljoen.

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende  
zekerheden gegeven: 2018 2017

Borgstelling door ministerie van LNV 215.369 224.505

26. AANGETROKKEN OVERIGE LENINGEN

Dit betreft bij banken aangetrokken leningen ten behoeve van grondtransacties (convenantsportefeuille). 
Het verloop is als volgt: 2018 

Perc.
2018 

Bedrag
2017
Perc.

2017
Bedrag

Stand per 1 januari 2,62% 120.746 2,77% 129.056

Bij: opgenomen bedragen 1,30% 8.696 0,75% 14.290

Af:  afgelost 3,30% 18.202 3,85% 22.600

Stand per ultimo 2,41% 111.240 2,62% 120.746

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2018 2017

- Langer dan een jaar 93.224 102.545

- Korter dan een jaar  
   (verantwoord onder kortlopende schulden)

18.016 18.201

Totaal 111.240 120.746

Het verloop is als volgt: 2018 
Perc.

2018 
Bedrag

2017 
Perc.

2017
Bedrag

Stand per 1 januari 0,00% - 2,98% 20.000 

Bij: opgenomen bedragen 0,10% 10.000 -   -

Af:  afgelost 0,00% 7.000 2,98% 20.000 

Stand per ultimo 0,10% 3.000 0,00% -

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2018 2017

- Langer dan een jaar - -

- Korter dan een jaar  
   (verantwoord onder kortlopende schulden)

3.000 -

Totaal 3.000 -

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende  
zekerheden gegeven: 2018 2017

- door provincies afgegeven garanties 3.000 -

- verpanding van door Groenfonds verstrekte leningen - -

3.000 -
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27. AANGETROKKEN LENINGEN VSPN

Dit betreft bij het ministerie van Financiën aangetrokken leningen. 

De resterende aflossing met een looptijd langer dan 5 jaar betreft € 14,8 miljoen.

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende  
zekerheden gegeven: 2018 2017

Borgstelling door ministerie van LNV 19.930 19.930

Het verloop is als volgt: 2018 
Perc.

2018 
Bedrag

2017
Perc.

2017
Bedrag

Stand per 1 januari 0,00% 19.930 0,00% 21.740

Bij:  - -

Af:   -  - - 1.810

Stand per ultimo 0,00% 19.930 0,00% 19.930

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2018 2017

- Langer dan een jaar 19.930 19.930

- Korter dan een jaar  
   (verantwoord onder kortlopende schulden)

- -

Totaal 19.930 19.930

28. AANGETROKKEN LENINGEN PVSPN 

Dit betreft bij het ministerie van Financiën aangetrokken leningen. 

De resterende aflossing met een looptijd langer dan 5 jaar betreft € 38,0 miljoen.

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende  
zekerheden gegeven: 2018 2017

Borgstelling door ministerie van LNV 103.000 98.000

Het verloop is als volgt: 2018 
Perc.

2018 
Bedrag

2017
Perc.

2017
Bedrag

Stand per 1 januari 2,45% 98.000 2,11% 116.000

Bij: 0,00% 5.000 -  -  

Af:  - - 1,94% 18.000

Stand per ultimo 2,45% 103.000 2,45% 98.000

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2018 2017

- Langer dan een jaar 87.000 98.000

- Korter dan een jaar 
   (verantwoord onder kortlopende schulden)

16.000 -

Totaal 103.000 98.000

Kortlopende schulden
29. AFLOSSINGSVERPLICHTINGEN

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 2018 2017

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 92.144 71.943

Dit zijn de aflossingsverplichtingen binnen een jaar betreffende de langlopende schulden.

De toekenning van trekkings-

rechten is vastgelegd in de “Uit-

voeringsovereenkomst 2002” 

tussen het ministerie van LNV, 

de provincies (IPO) en Natio-

naal Groenfonds. Het (jaarlijks) 

te bestemmen resultaat van het 

Groenfonds wordt op grond van 

deze overeenkomst verdeeld 

over de daarvoor in aanmerking 

komende partijen.

Trekkingsrechten Rijk en provincies  

30. RIJKSCOMPENSATIEGELDEN

2018 2017

Stand per 1 januari 3.048 3.041

Bij: stortingen

        toegevoegd uit bestemming resultaat voorgaande jaren 7

Af:  opnamen 2.896

Stand per ultimo 152 3.048

Dit betreft bij het Nationaal Groenfonds aangehouden gelden uit hoofde van het compensatiebeginsel. 

In 2018 zijn de gelden op deze rekeningen grotendeels opgenomen door het Rijk zodat nog een beperkt 

saldo resteert. 

31. OVERIGE TREKKINGSRECHTEN 

2018 2017

Nog uit te betalen subsidies BBL/DLG 40.882 18.999

Nog uit te betalen op extra stortingen 1.538 1.538

Trekkingsrechten provincies 912 912

Nog uit te betalen Rijks Reconstructie gelden 52 52

Nog te bestemmen resultaat 162 162

Stand per ultimo 43.546 21.663
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Het verloop van elk van deze componenten is:

Verloop nog uit te betalen subsidies BBL/ DLG: 2018 2017

Stand per 1 januari 18.999 24.146

Bij: bevoorschotting - -

overige stortingen 48.868 15.553

67.867 39.699

Af: betalingen 26.985 20.700

Stand per ulimo 40.882 18.999

Dit betreft de reguliere Rijkssubsidiegelden voor grondverwerving en inrichting, alsmede de inkomsten 

van het voormalige DLG uit onder andere verkoop van ruilgrond.

Verloop nog uit te betalen extra stortingen: 2018 2017

Stand per 1 januari 1.538 5.538

Bij: gestort - -

Af:  uitbetaald - 4.000

Stand per ultimo 1.538 1.538

Dit betreft bijzondere Rijksstortingen voor onder meer grondaankopen van het voormalige DLG, met 

name stortingen uit hoofde van het Natuuroffensief (2001).

Verloop trekkingsrechten provincies: 2018 2017

Stand per 1 januari 912 910

Bij: toegevoegd - 2

Af: opgenomen - -

Stand per ultimo 912 912

Trekkingsrechten per provincie ultimo: 2018 2017

Gelderland 895 895

Noord-Holland 17 17

Stand per ulitmo 912 912

Verloop nog uit te betalen Rijks Reconstructiegelden: 2018 2017

Stand per 1 januari 52 52

Bij: gestort - -

Af:  uitbetaald - -

Stand per ultimo 52 52

Verloop nog te bestemmen resultaat: 2018 2017

Stand per 1 januari 162 181

Af:  toegevoegd aan compensatiegelden - 14 

       toegevoegd aan Revolverend Fonds - 165 

       toegevoegd aan werkkapitaal - -

       trekkingsrechten - 2 

- 181

162 -

Bij: toevoeging resultaat huidig boekjaar - 162

Stand per ultimo 162 162

Het nog te bestemmen resultaat heeft betrekking op de resultaten van het Groenfonds over het jaar 2017. 

Voor de toevoeging van het resultaat over 2017 wordt een voorstel tot resultaatsverdeling bij het ministerie 

van LNV aangeboden.

32. GROENFONDS PROJECTREKENINGEN

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

volgt:

2018 2017

EHS rekening-courant - 5.915

EHS extra dotatie 1.705 1.705

Project Boscertificaten 50 100

Gebiedsfondsen 1.997 2.537

Marickenland 1.469 1.469

Project Mainport Rotterdam 107.025 122.397

Staatsbosbeheer Structuurplan Almere 7.850 7.850

Provincie Zeeland NPW 89.704 65.364

Vereniging Natuurmonumenten 1.399 1.436

BL Ontwikkelgericht werken - 19.502

Staatsbosbeheer doelgerichte objecten 26.398 34.027

Grensmaas 8.738 9.046

Marker Wadden 4.142 13.828

Naarden buiten de vesting 1.970 1.970

Dunea 24.485 24.485

Waterinnovatiefonds 2.000 -

Gebiedsakkoord Oosterlijke Vechtplassen 2.251 -

Overige projecten 6.253 5.891

Stand per ultimo 287.436 317.523

Aantal per ultimo 66 61

Daarnaast heeft het Groenfonds projectenrekeningen die een debetstand toestaan.
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De swaps waarbij een variabele 

rente wordt betaald en een vaste 

rente wordt ontvangen zijn de 

‘tegenhangers’ van gecontrac-

teerde groene leningen. Deze 

groene leningen kennen rente-

vastheidsperioden die nage-

noeg gelijk zijn aan deze swaps.

De verplichtingen voor het 

Groenfonds uit hoofde van deze 

renteswaps worden gedekt door 

de garanties, zoals deze door de 

provincies zijn afgegeven voor 

de portefeuille Convenantsle-

ningen.

Renteswaps Voorfinanciering 

Subsidieregeling Particulier 

Natuurbeheer

Om renterisico’s voor de porte-

feuille Voorfinanciering Subsi-

dieregeling Particulier Natuur-

beheer (VSPN) af te dekken, zijn 

de volgende renteswaps gecon-

tracteerd:

-  Voor een nominaal bedrag 

van € 20,4 miljoen (2017:  

€ 20,4 miljoen) contracten 

waarbij een vaste rente wordt 

betaald van gemiddeld 4,04% 

(2017: 4,04%) en een variabele 

rente wordt ontvangen op 

basis van 6-maands Euribor. 

Deze contracten kennen loop-

tijden met een einddatum 

variërend van 1 juli 2020 tot 1 

december 2035.

-  Voor een nominaal bedrag 

van € 4 miljoen (2017: € 4,0 

miljoen) contracten waarbij 

een vaste rente wordt ontvan-

gen van gemiddeld 3,75% 

(2017: 3,75%) en een variabele 

rente wordt betaald op basis 

van 6-maands Euribor. Dit 

contract heeft een einddatum 

van 3 december 2035.

De totale marktwaarde van de 

renteswapportefeuille is per 

balansdatum € 5,4 miljoen 

negatief.

Deze renteswaps zijn aange-

trokken onder borgstelling door 

het ministerie van LNV.

Renteswaps provinciale Voorfi-

nanciering Subsidieregeling 

Particulier Natuurbeheer

Om renterisico’s voor de porte-

feuille provinciale Voorfinan-

ciering Subsidieregeling Parti-

culier Natuurbeheer (pVSPN) af 

te dekken, zijn de volgende ren-

teswaps gecontracteerd:

-  Voor een nominaal bedrag 

van € 131,1 miljoen (2017:  

€ 133,0 miljoen) contracten 

waarbij een vaste rente wordt 

betaald van gemiddeld 3,39% 

(2017: 3,39%) en een variabele 

rente wordt ontvangen op 

basis van 6-maands Euribor. 

Deze contracten kennen loop-

tijden met een einddatum 

variërend van 16 december 

2019 tot 2 januari 2043.

-  Voor een nominaal bedrag 

van € 88 miljoen (2017: € 88 

miljoen) contracten waarbij 

een variabele rente wordt 

betaald op basis van 6maands 

Euribor en een vaste rente 

wordt ontvangen van 2,26% 

(2017: 2,26%). Deze contracten 

kennen looptijden met een 

einddatum variërend van 1 

december 2021 tot 1 oktober 

2040.

De totale marktwaarde van de 

renteswapportefeuille is per 

balansdatum € 30,1 miljoen 

negatief.

Deze renteswaps zijn aange-

trokken onder borgstelling door 

elk van de provincies.

Rente swaps VPN

Om renterisico’s voor de VPN af 

te dekken, zijn de volgende ren-

teswaps gecontracteerd:

-  Voor een nominaal bedrag 

van € 3,0 miljoen (2017: € 3,0 

miljoen) contracten waarbij 

een vaste rente wordt betaald 

van gemiddeld 1,11% (2017: 

1,11%) en een variabele rente 

wordt ontvangen op basis  

van 6-maand Euribor. Dit 

contract heeft een einddatum 

van 2 oktober 2023.

De totale marktwaarde van de 

renteswapportefeuille is per 

balansdatum € 0,1 miljoen 

negatief.

Deze renteswaps zijn aange-

trokken onder borgstelling door 

het ministerie van LNV.

Renteswaps overige groene 

leningen

Om renterisico’s voor (een deel 

van de ) de portefeuille overige 

groene leningen af te dekken, 

zijn de volgende renteswaps 

gecontracteerd:

-  Voor een nominaal bedrag 

van € 1,2 miljoen (2017: € 1,2 

miljoen) contracten waarbij 

een vaste rente wordt betaald 

van gemiddeld 3,55% (2017: 

3,55%) en een variabele rente 

wordt ontvangen op basis van 

6-maands Euribor. Deze con-

tracten kennen looptijden met 

een einddatum van 1 april 

2019.

De totale marktwaarde van de 

renteswapportefeuille is per 

balansdatum € 0,04 miljoen 

negatief.

Gebruik financiële 

instrumenten

Financiële instrumenten 

worden slechts gebruikt om 

lopende risico’s (vanwege ver-

strekte – of hard toegezegde 

financieringen) af te dichten. 

Het beleid is er op gericht de 

gevolgen van renteschomme-

lingen te beperken. De renterisi-

co’s worden afgedekt met ren-

teswap contracten. De 

marktwaarde van de renteswaps 

bedraagt per 31-12-2018  

€ 44,8 miljoen negatief (2017:  

€ 48,0 miljoen negatief). De 

negatieve marktwaarde in de 

renteswaps wordt gecompen-

seerd door een positieve markt-

waarde in de verstrekte lenin-

gen. Het Groenfonds loopt geen 

liquiditeits- en renterisico’s, 

anders dan uit hoofde van de 

normale bedrijfsvoering. 

Per balansdatum is een ineffec-

tiviteitsmeting uitgevoerd. Uit 

deze toets is gebleken dat bij 

twee portefeuilles sprake is van 

een ineffectiviteit die voortvloeit 

uit de hedgerelatie, te weten de 

portefeuille VPN-leningen  

€ 27.511,- en de portefeuille 

VSPN-leningen € 187.879,-.

De rentederivaten worden 

ingezet ter afdekking van het 

renterisico op portefeuille-

niveau. Bij de financiering van 

de portefeuille wordt gebruik 

gemaakt van vastrentende en 

variabel rentende financiering. 

De rentebasis van variabel ren-

tende aangetrokken financiering 

is gebaseerd op 1-6-maands 

Euribor, waarbij het kasstroom-

risico 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 aange-

trokken financiering. 

Renteswaps  

Convenantsleningen

Om renterisico’s voor de porte-

feuille Convenantsleningen af te 

dekken, zijn de volgende ren-

teswaps gecontracteerd:

-  Voor een nominaal bedrag van 

€ 53 miljoen (2017: € 63 

miljoen) contracten waarbij 

een vaste rente wordt betaald 

van gemiddeld 5,51% (2017: 

5,50%) en een variabele rente 

wordt ontvangen op basis van 

6-maands Euribor. Deze con-

tracten kennen looptijden met 

een einddatum variërend van 

3 april 2018 tot 3 april 2023.

-  In 2018 zijn alle renteswap 

contracten waarbij variabele 

rente wordt betaald op basis 

van 6-maand Euribor en een 

vaste rente wordt ontvangen 

afgelopen, de eindstand komt 

uit op nul. Gemiddeld is er 

voor deze contracten, met een 

einddatum variërend van 3 

april 2018 tot 1 oktober 2018, 

2,36% rente betaald. 

De totale marktwaarde van de 

renteswapportefeuille is per 

balansdatum € 9,1 miljoen nega-

tief.

Met de swaps waarbij een vaste 

rente wordt betaald en een vari-

abele rente wordt ontvangen 

zijn de renterisico’s (het risico 

van algehele stijging renteni-

veau op geld- en kapitaalmarkt) 

van de portefeuille Convenants-

leningen voor de gehele looptijd 

(tot 2023) nagenoeg geheel 

afgedicht. Voorgaande betekent 

echter niet dat de risico’s van 

liquiditeitsopslagen bovenop de 

‘normale’ rentes op de geld- en 

kapitaalmarkt zijn afgedicht.

33. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

2018 2017

Rente en kosten convenantsleningen 2.196 2.718

Rente EHS 1.167 1.470

Rente derivaten 2.175 2.218

Rente lening Natuurmonumenten 2.262 2.709

Overige te betalen rente (o.a. leningen, projectrek.) 849 850

Overlopende passiva (o.a. betalingen onderweg) 6.737 124

15.386 10.089

6.5 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
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Wet op het financieel  

toezicht (Wft)

Een deel van de activiteiten van 

het Groenfonds vallen onder de 

werking van de Wet Financieel 

Toezicht (onderdeel banksta-

tus), echter hiervoor is van De 

Nederlandsche Bank een ont-

heffing tot 1 september 2018 

ontvangen. De activiteiten 

waarvoor ontheffing is verkre-

gen betreffen specifiek zoge-

naamde niet-professionele par-

tijen 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, 2012 

en 2015 telkens voor 3 jaar ver-

lengd. Aan de aan deze onthef-

fing gestelde voorwaarden is in 

2018 voldaan. Deze voorwaar-

den behelzen onder andere:

•  De som van de bij het Groen-

fonds, door niet-professionele 

partijen, aangehouden gelden 

mag maximaal 3% van de 

totale toevertrouwde midde-

len bedragen. Per eind sep-

tember 2018 was dit percen-

tage 0,082 % (eind 2017: 

0,078%).

•  Het bedrag wat door niet-pro-

fessionele partijen bij het 

Groenfonds wordt aangehou-

den bedroeg per september 

2018 € 785.351 (€ 763.156 eind 

2017). Deze omvang heeft de 

€ 1 miljoen niet overschreden 

(grens bancaire garantstelling,  

afgegeven door de Rabobank). 

Overigens, de gestelde grens 

door De Nederlandse Bank 

bedraagt € 5 miljoen.

De Nederlandsche Bank heeft 

d.d. 30 augustus 2018 schrifte-

lijk aangegeven dat de activitei-

ten van het Groenfonds niet als 

activiteiten in de zin van artikel 

3:5, eerste lid Wft zijn aan te 

merken en dat er derhalve vanaf 

1 september 2018 feitelijk geen 

nieuwe ontheffing nodig is.

 

Gebeurtenissen na 

balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen 

na balansdatum plaatsgevon-

den welke van invloed zijn op 

de jaarrekening.

6.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
34. RENTEBATEN

De rentebaten zijn als volgt nader te specificeren:
realisatie

2018

begroting

2018

realisatie

2017

Rentebaten Revolverend fonds 2.195 2.270 1.511

Rentebaten MC leningen 8.827 8.816 9.178

Rentebaten projectrekeningen debet 106 132 51

Rentebaten liquide middelen -4 - 15

Rentebaten Convenantsleningen 187 186 213

Totaal 11.311 11.404 10.968

De rentebaten uit het Revolverend fonds zijn lager dan begroot doch significant hoger dan 2017. Dit ont-

staat doordat het gemiddelde saldo in 2018 hoger is dan 2017, echter lager dan begroot (minder nieuwe 

productie dan geprognotiseerd). Daarnaast vallen de rentebaten Rekening Courantgelden projectgel-

den iets lager uit dan begroot, doch hoger dan 2017; omvang van de verstrekte kredieten en het gebruik 

hiervan door de klanten is groter dan in 2017.

35. RENTELASTEN

De rentelasten zijn als volgt nader te specificeren:
realisatie

2018

begroting

2018

realisatie

2017

Rentelasten aangetrokken leningen Revolverend fonds - 263 -

Rentelasten overige aangetrokken financieringen 2.561 2.542 2.608

Rentelasten saldi klanten (deposito + projectrekeningen) - -  -

Rentelasten derivaten (saldo baten en lasten) 3.792 3.823 4.041

Overig renteresultaat & financieringskosten 2 - 25 

Totaal 6.355 6.627 6.674

De totale rentelasten zijn iets lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

Er is geen nieuwe funding benut voor het verstrekken van leningen Revolverend fonds, derhalve hierover 

geen rentelasten. 

36. OVERIGE BATEN

De overige baten zijn als volgt nader te specificeren:
realisatie

2018

begroting

2018

realisatie

2017

Behandelingskosten 210 256 216

Beheervergoedingen 149 115 127

Adviesdiensten 21 - -

Beheerfee fondsmanagement 178 101 174

Totaal 558 472 517

De ontvangen behandelingskosten vallen lager uit dan begroot als gevolg van minder nieuwe verstrek-

kingen dan geprognotiseerd. De beheerfee fondsmanagement valt met name hoger uit dan begroot door 

een eenmalige ontvangen implementatievergoeding van een nieuw fonds. 

37. VERGOEDING FONDSENBEHEER B.V.

realisatie

2018

begroting

2018

realisatie

2017

Kostendeling volgens kostendelingsovereenkomst 4.212 4.037 3.937

Totaal 4.212 4.037 3.937

De begroting en realisatie voor de kosten is gebaseerd op een vastgestelde verdeelsystematiek met de bij-

behorende verdeelsleutels. De verdeelsystematiek is gebaseerd op het principe ‘de gebruiker betaalt’ en 

gaat uit van het van toepassing zijn van de koepelregeling (vrijstelling) voor de BTW. 

Dit betreft de door Fondsenbeheer Nederland B.V. (FBNL) in rekening gebrachte management- en service-

vergoeding voor het gevoerde beheer. De kosten zijn als volgt te specificeren:
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Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezol-

diging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een ver-

melding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 

2018 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te 

worden gerapporteerd.

De vergoeding aan FBNL valt  

€ 175.000 hoger uit dan begroot. 

De belangrijkste oorzaken:

•  In 2018 zijn de afschrijvings-

kosten projecten voor de res-

terende jaren 2019-2021 in 

verband met de transitie naar 

verdere verzelfstandiging in 

een keer als kosten genomen, 

betreffende € 425.000. Dit was 

niet begroot. 

•  De personeelskosten zijn 

lager uitgevallen, met name 

doordat de kosten van extern 

advies onder de overige 

kosten (advieskosten) zijn 

gerubriceerd, betreffende  

€ 75.000. 

•  Ook zijn de overige perso-

neelskosten, betreffende oplei-

dingskosten lager uitgevallen 

dan begroot, € 45.000. 

•  En tot slot is er slechts  

€ 20.000 aan kosten transi-

tie door Fondsenbeheer door-

belast, terwijl €75.000 was 

begroot.

Het gemiddeld aantal werkne-

mers in dienst van het Groen-

fonds over 2018 betreft nihil 

(2017: nihil).

In 2018 is er voor twee klanten in verband met (dreigende) insolventie een voorziening gevormd. Daar-

entegen is een in 2016 insolvent verklaarde klant daadwerkelijk afgewikkeld. De hiervoor in 2016 en 2017 

gevormde voorziening was meer dan toereikend, waardoor een deel weer is vrijgevallen. Tevens is er een 

afboeking opgenomen in de dotatie voorziening van een garant gestelde rekening-courant.

realisatie

2018

begroting

2018

realisatie

2017

Netwerkkosten - 4 -

Repro/drukwerkkosten 1 5 2 

E-business 1 4 1 

Communicatiekosten 148 145 92 

Advieskosten 261 200 203 

Accountantskosten 63 59 63 

Bestuurkosten 58 75 60 

Kosten garantiefaciliteit Rabobank 9 5 11 

Transitiekosten 114 100 -

Algemene kosten 41 35 40 

Totaal 696 632 472

38. OVERIGE KOSTEN

De overige kosten vallen € 64.000 hoger uit dan begroot. Belangrijkste oorzaak is dat de advieskos-

ten € 61.000 hoger uitvallen daar deze onder de vergoeding Fondsenbeheer (personeelskosten) waren  

geprognotiseerd. 

realisatie

2018

begroting

2018

realisatie

2017

Dotatie voorziening 4.182 - 182

Vrijval voorzien 290 - -

3.892 - 182

39. MUTATIES VOORZIENING KREDIETRISICO’S

Verschuldigde vennootschapsbelasting:
realisatie

2018

begroting

2018

realisatie

2017

Verschuldigde vennootschapsbelasting -545 135 58

-545 135 58

40. VENNOOTSCHAPSBELASTING

In Nederland zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 in principe belastingplichtig voor de 

Nederlandse vennootschapsbelasting. Het Vpb-tarief over het belastbare bedrag tot en met € 200.000 is 

20%. Daarboven is het tarief 25%.

In 2018 is er nader contact geweest met de Belastingdienst over de vraag of het Groenfonds Vpb-plichtig 

is. Eind 2018 heeft de Belastingdienst hierover uitsluitsel gegeven, wat inhoudt dat het Groenfonds volle-

dig Vpb-plichtig is vanaf 1 januari 2016.

Om het negatieve resultaat van 2018 fiscaal te verrekenen is er een acute latentie bepaald voor wat het 

gerealiseerde resultaat 2017 (€ 45.000) en een actieve latentie op basis van de verwachte winsten voor de 

komende negen jaren (€ 500.000). 

6.7. Rapportage Wet normering topinkomens (WNT)

bedragen x € 1
mr. J.P. Schaaij  

MBA

mr. J.P. Schaaij 

 MBA

Functie fondsdirecteur fondsdirecteur

Duur inhuur geheel 2018 geheel 2017

Omvang inhuur (in fte) 0,9 0,9

Gewezen topfunctionaris nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja

Langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? ja ja

   

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 146.467 157.587

Beloning betaalbaar op termijn 17.442 -

Totaal bezoldiging 163.909 157.587

Toepasselijke WNT-maximum op basis van 0,9 FTE 170.100 162.900

Motivering indien overschrijding nvt nvt
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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 Uitvoeringsovereenkomst tussen het Rijk, de provin-

cies en het Nationaal Groenfonds en luiden als volgt:

Het Resultaat komt toe aan de Deelnemers, in de vorm van additionele Trekkingsrechten, per het moment 

van het volgens de statuten van het Groenfonds vaststellen van de jaarrekening, in verhouding tot het 

gewogen gemiddelde van Trekkingsrechten van die Deelnemers gedurende dat jaar.

Hieronder zowel voor 2018 als 2017 de vergoeding aan bestuursleden (in kader van de WNT ‘toezichthou-

dende topfunctionarissen’) inclusief vergoeding voor gemaakte kosten (inclusief BTW) en de voor deze 

functionarissen geldende norm (exclusief BTW):

2018
bedragen x € 1

prof dr. C.P. 
Veerman 

Drs. E.P. 
Goudswaard 

drs. M.H.R. 
Bakker

ir. J.F. de 
leeuw 

drs. J.C.M. 
Sap

mr. drs. 
J.W.E. Spies 

Functie(s) Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Duur dienstverband 1/1-31/12 15/2-31/12 1/1-31/12 2/2-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Individueel WNT-maximum 28.350 16.570 18.900 17.243 18.900 18.900

       

Bezoldiging       

Beloning                                                        

- inclusief BTW 18.150 14.520 - 7.209 7.865 7.865

- exclusief BTW" 15.000 12.000 -   5.958 6.500 6.500 

Belastbare onkostenvergoedingen -   -   2.880 -   -   -   

Beloningen betaalbaar op termijn -   -   -   -   -   -   

Subtotaal 18.150 14.520 2.880 7.209 7.865 7.865 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -   -   -   -   -   -   

Totaal bezoldiging 18.150 14.520 2.880 7.209 7.865 7.865 

       

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2017
bedragen x € 1

prof dr. C.P. 
Veerman  

ir. P.O. 
Vermeulen 

drs. M.H.R. 
Bakker

mr. T.H.J. 
Joustra 

drs. J.C.M. 
Sap

mr. drs. 
J.W.E. Spies 

Functie(s) Voorzitter Penning-
meester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Duur dienstverband 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Individueel WNT-maximum 27.150 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100

       

Bezoldiging       

Beloning 18.150 14.520 -   7.865 7.865 7.865 

Belastbare onkostenvergoedingen -   -   3.261 -   -   -   

Beloningen betaalbaar op termijn -   -   -   -   -   -   

Subtotaal 18.150 14.520 3.261 7.865 7.865 7.865 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -   -   -   -   -   -   

Totaal bezoldiging 18.150 14.520 3.261 7.865 7.865 7.865 

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

6.8. Overige gegevens

Controleverklaring

In het kader van de WNT heeft het Nationaal Groenfonds in 2018 geen functionarissen in dienst gehad 

waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor de stichting van toepassing zijnde 

normbedragen.
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•  Het risicobeheersing- en 

controlesysteem in 2018 

naar behoeven heeft 

gefunctioneerd.

•  Het risicobeheersing- en con-

trolesysteem een redelijke 

mate van zekerheid biedt dat 

wezenlijke risico’s waaraan 

het Groenfonds is blootge-

steld zijn onderkend en dat 

ook op adequate wijze wordt 

gestuurd op beheersing van 

deze risico’s.

•  Er geen indicaties bekend zijn 

welke veronderstellen dat het 

interne risicobeheersing- en 

controlesysteem niet goed zal 

functioneren in 2019.

De directeur van het Groen-

fonds verklaart hierbij de 

inhoud van het In Control  

Statement te onderschrijven en 

verklaart dat het bestuur van 

de Stichting Groenfonds dit In 

Control Statement kan afgeven. 

Algemeen
Het op het Groenfonds van 

toepassing zijnde ‘Normen-

kader financieel beheer semi-

publieke instellingen’ van de 

Rijksoverheid schrijft voor dat 

in het jaarverslag moet worden 

opgenomen “een in control  

statement van het bestuur met 

betrekking tot opzet, bestaan 

en werking van de risicobe-

heersing- en controlesystemen 

alsmede inzicht in en evaluatie 

van risico’s”. 

Context In Control 
Statement
Het risicobeheersing- en con-

trolesysteem is er op gericht te 

waarborgen dat strategische, 

operationele en financiële doel-

stellingen worden gerealiseerd, 

de verslaggeving betrouwbaar 

is en wet-/regelgeving wordt 

nageleefd. Het interne risicobe-

heersing- en controlesysteem 

biedt overigens geen absolute 

zekerheid dat deze doelstellin-

gen ook daadwerkelijk worden 

gerealiseerd. Het risicobeheer-

sings- en controlesysteem 

krijgt vorm via de ingerichte 

riskmanagementcyclus, die is 

geïntegreerd in de strategische 

planningscyclus. De riskma-

nagementcyclus is erop gericht 

dat inzicht wordt verkregen in:

1.  de belangrijkste risico’s in 

relatie tot de risicobereidheid

2.  de toereikende opzet en 

effectieve werking van de 

interne risicobeheersings- 

en controlesystemen over 

het afgelopen boekjaar

3.  de belangrijkste tekort-

komingen in de interne 

risicobeheersings- en con-

trolesystemen die in het 

boekjaar zijn geconstateerd 

en welke eventuele signi-

ficante wijzigingen in die 

systemen zijn aangebracht 

respectievelijk voorzien en

4. de gevoeligheid van de resul-

taten voor materiële wijzigin-

gen in externe omstandigheden

Risicobeheersing 2018
In 2018 heeft het manage-

ment het risicobeheersingska-

der en de belangrijkste risico’s 

(en beheersing ervan) geëva-

lueerd en getoetst aan de risi-

cobereidheid. Daarbij is tevens 

de analyse betrokken van de 

belangrijkste ontwikkelingen 

met een mogelijke impact op 

de realisatie van de strategische 

doelstellingen. Dit heeft geleid 

tot het verder aanscherpen van 

de opzet en het bestaan van het 

risicomanagementkader alsook 

de risicoanalyses. 

De werking van de belangrijk-

ste beheersmaatregelen en ont-

wikkeling van de belangrijkste 

risico’s wordt continu bewaakt 

door het management zelf. 

Daarnaast wordt deze regelma-

tig beoordeeld en getest door de 

riskmanager en worden risico’s 

ten aanzien van de betrouw-

baarheid van de verslaggeving 

beoordeeld door de externe 

accountant. De uitkomsten van 

deze evaluaties zijn gedeeld 

met (de Financiële Commissie 

van) het Groenfondsbestuur.

De uitgevoerde tests en beoor-

delingen hadden primair 

betrekking op de zogenaamde 

‘key risks’ en ‘key controls’. 

Daarnaast zijn aan klanten ver-

strekte financieringen vanuit 

het Revolverend fonds inte-

graal in de controles betrok-

ken. Aanleiding hiervoor was 

het ontstaan van een insol-

vente debiteur. Uit dit incident 

is lering getrokken, wat heeft 

geleid tot verdere versterking 

van de lerende organisatie, 

verdere bewustwording van het 

gewijzigd risicoprofiel samen-

hangend met de gewijzigde 

aard van de financieringen en 

versteviging van de financie-

ringsprocesgang. Overigens 

bleek uit de integrale controle 

van de verstrekte financierin-

gen dat de aanpassingen in het 

financieringsproces die vanaf 

eind 2017 zijn doorgevoerd, al 

tot significante verbetering van 

het proces hebben geleid.

Fondsenbeheer heeft voor de in 

2018 aan het Groenfonds gele-

verde diensten een In Control 

Statement aan het Groenfonds 

afgegeven.

In 2019 wordt ter verdere opti-

malisering van de risicobeheer-

sing het testen van de key-risks, 

conform het controleplan 2019, 

verder uitgebreid. Aanleiding 

hiervoor is met name het feit 

dat het Groenfonds in de loop 

van 2019 geen gebruik meer 

zal maken van de dienstverle-

ning van Fondsenbeheer; het 

Groenfonds zal vanaf 1 januari 

2019 een aantal activiteiten uit-

voeren in eigen beheer en een 

aantal activiteiten uitbesteden 

aan nieuwe samenwerkings-

partners (HR en Internal audit 

vanaf 1 januari 2019 en Tre-

asury en ICT vanaf 1 juni 2019). 

In Control Statement
Verbindend met de hiervoor 

geschetste context geeft het 

Bestuur van de Stichting Groen-

fonds een In Control Statement 

af, met de toelichting dat:

7. In Control Statement
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Amersfoort, 22 maart 2019

Bestuur Nationaal Groenfonds

8. Ondertekening jaarverslag, jaarrekening en In Control statement

prof. dr. C.P. (Cees) Veerman                                                                                  Voorzitter

drs. E.P. (Ewoud) Goudswaard                 

drs. M.H.R. (Marie-Renée) Bakker

ir. J.F. (Johan) de Leeuw

drs. J.C.M. (Jolande) Sap

mr. drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder verslag van 

het bestuur in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 

winststreven en de bepalingen krachtens de WNT.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

•  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 

het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing;

Aan het bestuur van Stichting Groenfonds 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Groenfonds te ‘s-Gravenhage gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Groenfonds per 31 december 2018 en van het 

resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties 

zonder winststreven en de bepalingen krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1.  de balans per 31 december 2018;

2.  de staat van baten en lasten over 2018; en

3.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Groenfonds zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekeningen en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 

die bestaat uit:

•  voorwoord van de voorzitter;

•  Nationaal Groenfonds in beeld

•  kerncijfers;

•  verslag van het bestuur;

•  bestuur en organisatie;

•  de overige gegevens.

•  In Control Statement;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

9. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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•  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de stichting;

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;

•  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten  

in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 

de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;

•  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en

•  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 

nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs 

onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om 

onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Amsterdam, 22 maart 2019

MAZARS N.V.

Origineel was getekend door J.C. van Oldenbeek MSc RA
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Eonia
Eonia (Euro OverNight Index Average) is het 

eendaags interbancaire rentetarief voor het 

eurogebied.

Euribor
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is het 

benchmarktarief op de geldmarkt waartegen 

interbancaire termijndeposito’s met een vaste 

looptijd tot en met één jaar binnen het euroge-

bied aangeboden worden.

FBNL
Alle operationele activiteiten voor het Nationaal 

Groenfonds worden tot medio 2019 uitgevoerd 

door Fondsenbeheer Nederland. De dienstverle-

ning van Fondsenbeheer Nederland is contractu-

eel vastgelegd in een managementovereenkomst. 

Fondsenbeheer Nederland verstrekt derge-

lijke faciliteiten, zonder winstoogmerk, ook aan 

andere fondsen.

Fiscale Groenregeling
De Fiscale Groenregeling is bedoeld om het beleg-

gen in milieuvriendelijke projecten en natuur 

aantrekkelijk te maken, en `groene investerin-

gen` te bevorderen. Om dat te bereiken regelt 

de Fiscale Groenregeling dat particulieren hun 

spaargeld belastingvrij kunnen beleggen in mili-

euvriendelijke projecten. Nationaal Groenfonds 

kan projecten voordragen en ‘groen’ financieren.

Geïntegreerd middelenbeheer
In de comptabiliteitswet is vastgelegd dat de 

liquide middelen van daartoe aangewezen instel-

lingen met een wettelijke taak worden gebun-

deld in de schatkist. Dit wordt aangeduid met de 

term Geïntegreerd Middelenbeheer. Het Natio-

naal Groenfonds is opgenomen op de zogeheten 

A2-lijst (artikel 45.3 instelling, rechtspersoon met 

een publieke taak en een beperkte kasbeheer-

functie). Daarbij is expliciet aangegeven dat het 

Groenfonds geen Rechtspersoon met een wette-

lijke taak (RWT) is.

Groenverklaring
Om een groene financiering te krijgen, is een 

Groenverklaring nodig. Het ministerie van IenW 

verklaart daarmee dat het project voldoet aan 

de voorwaarden voor groene financiering. Het 

Nationaal Groenfonds kan deze Groenverklaring 

aanvragen. 

IPO
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de vereni-

ging van de twaalf Nederlandse provincies. De 

vereniging behartigt de belangen van de twaalf 

provincies en vormt een platform voor de uitwis-

seling van kennis en innovatie.

IT-audit
IT-auditing is het vakgebied dat zich bezighoudt 

met het beoordelen van de automatisering van 

de organisatie en de organisatie van de automa-

tisering. Het specialisme wordt meer en meer 

gevraagd bij uitvoering van accountantscontroles. 

LNV
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voed-

selkwaliteit (LNV) was van 1935 tot 2010 en sinds 

oktober 2017 onder deze of een vergelijkbare 

naam een Nederlands ministerie met als beleid-

sterreinen onder meer landbouw, natuurbeheer, 

bosbouw, visserij en voedsel. Van 2010 tot 2017 

vielen landbouw en de andere genoemde beleid-

sterreinen onder het ministerie van Economische 

Zaken. 

Natuurcompensatie
Natuurcompensatie is een maatregel die genomen 

wordt om een voorzien verlies aan beschermde 

natuur, ten gevolge van het uitvoeren van een 

project (aanleg van wegen, waterwegen e.d.) in 

of nabij een ‘speciale beschermingszone’, te com-

penseren. Een ‘speciale beschermingszone’ is een 

gebied dat is aangewezen als habitat- of vogel-

richtlijngebied in uitvoering van de Europese 

Vogel- en Habitatrichtlijn. 

Compensatie wordt in beginsel gerealiseerd door 

aankoop en inrichting van een gebied (zo dicht 

mogelijk in de buurt van de schade) en het voeren 

van beheer hierover. Als dit niet mogelijk is, kan 

er financieel gecompenseerd worden. Het Natio-

naal Groenfonds beheert meerdere compensatie-

rekeningen voor natuur.

NNN
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands 

netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 

natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet natuur-

gebieden beter verbinden met elkaar en met het 

omringende agrarisch gebied.

AFM
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toe-

zicht op de financiële markten: op sparen, beleg-

gen, verzekeren en lenen. De AFM houdt toezicht 

op de manier waarop financiële instellingen met 

hun klanten omgaan en op de manier waarop par-

tijen met elkaar omgaan op de financiële markten. 

Het Nationaal Groenfonds beschikt over een ver-

gunning voor het aanbieden van hypothecair en 

consumptief krediet onder de Wet financieel toe-

zicht (Wft), onder toezicht van de Autoriteit Finan-

ciële Markten (AFM). 

Bankvergunning
Een bankvergunning is een voorwaarde voor een 

financiële instelling die bancaire diensten uitvoert. 

Banken mogen in Nederland alleen opereren 

onder vergunning van De Nederlandsche Bank 

(DNB). DNB heeft in september 2018 bevestigd 

dat het Groenfonds zonder bankvergunning mag 

opereren en hiervoor geen ontheffing van DNB 

benodigd is, onder de voorwaarde dat het Groen-

fonds niet buiten besloten kring van professionele 

marktpartijen opvorderbare gelden aantrekt, ter 

beschikking krijgt of heeft. Het Groenfonds houdt 

derhalve geen gelden van spaarders aan.

BBL
Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) koopt, 

verkoopt en verpacht gronden en gebouwen in 

het landelijk gebied. De uitvoering van de werk-

zaamheden van BBL gebeurt sinds 2015 door 

medewerkers van RVO.nl

BCF
Het Business Control Framework (BCF) is het 

samenstel van maatregelen dat een onderneming 

stuurt in de richting van het behalen van haar 

doelen. 

BGfo
In het Besluit Gedragstoezicht financiële onder-

nemingen Wft worden de bepalingen van deel 4 

van de Wet op het financieel toezicht (Wft), het 

Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen 

uitgewerkt.

CO2-rechten
Emissiehandel is de handel in emissierechten. 

Deze emissiehandel vloeit voort uit het Kyoto-pro-

tocol. Emissierechten geven landen of bedrijven 

het recht om (een bepaalde hoeveelheid) broeikas-

gassen of andere schadelijke gassen uit te stoten. 

Het gaat daarbij om de uitstoot van bijvoorbeeld 

kooldioxide (CO2-). 

Convenantsleningen
De Convenantsleningen zijn verstrekt aan de aan 

de provincies en DLG en benut voor het provin-

ciale aandeel in grondaankopen ten behoeve 

van de EHS (Natuurnetwerk Nederland). Vanaf 1 

januari 2008 zijn er geen opnamen meer moge-

lijk. In de praktijk is het beleid er op gericht dat in 

2023/2024 alle Convenantsleningen zijn afgelost.

DLG
Dienst Landelijk Gebied (DLG) was tot 1 maart 

2015 een overheidsorgaan, vallend onder het 

ministerie van LNV. De dienst was het grondbe-

drijf van de overheid in het landelijk gebied. Het 

grootste deel van de taken is met ingang van 1 

maart 2015 overgegaan naar de provincies. Een 

kleiner deel ging over naar de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland.

DNB
De Nederlandsche Bank NV (DNB) is de centrale 

bank van Nederland. Het Nationaal Groenfonds 

valt onder het toezicht van DNB.

EHS
De term EHS (Ecologische Hoofdstructuur) werd 

in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleids-

plan van het ministerie van LNV en staat voor 

een aaneengesloten natuurnetwerk in Neder-

land. In 1995 werd een start gemaakt met de uit-

voering. De beoogde einddatum was 2018, maar 

door bezuinigingen werd dit uitgesteld en moet 

het project nu in 2027 afgerond zijn. In 2015 is de 

term EHS vervangen door ‘Natuurnetwerk Neder-

land’ (NNN).

EHS-lening
EHS-leningen zijn aan het ministerie van LNV 

verstrekte financieringen voor investeringen in 

het Natuurnetwerk Nederland. De opgenomen 

bedragen betreffen het rijks-aandeel in gron-

daankopen voor natuur.

10. Begrippen en afkortingen
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het oude regime als Voorfinanciering Particu-

lier Natuurbeheer (VPN) en onder het nieuwe 

regime als Voorfinanciering Subsidieregeling 

Particulier Natuurbeheer (VSPN)) op basis van de 

‘Overeenkomst tot uitvoering van de Voorfinan-

ciering Subsidie Particulier Natuurbeheer’ tussen 

het Groenfonds en het ministerie van LNV. Vanaf 

2002 worden deze op basis van een overeen-

komst met de provincies verstrekt als ‘provinci-

ale’ Voorfinanciering Subsidieregeling Particulier 

Natuurbeheer (pVSPN).

Wft
De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt 

het toezicht op bijna de hele financiële sector in 

Nederland. Financiële instellingen kunnen zien 

aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe het 

toezicht is geregeld.

WNT
De Wet normering topinkomens (WNT) geldt 

sinds 2013. Deze wet normeert inkomens en ont-

slagvergoedingen van hoogste leidinggevenden 

en toezichthouders bij de overheid en semipu-

blieke instellingen. Het Nationaal Groenfonds valt 

onder de WNT en legt in het jaarverslag verant-

woording af over de beloningen en vergoedingen.

PNB-lening
De zogenoemde PNB-leningen worden benut 

voor de financiering van grondaankopen voor 

de particuliere natuurbeschermingsorganisaties 

(Vereniging Natuurmonumenten en De12Land-

schappen) in het kader van het Natuurnetwerk 

Nederland. De leningen zijn verstrekt onder borg-

stelling van het ministerie van LNV.

Projectrekening
Een Groenfonds Projectrekening is een rekening- 

courant faciliteit ten behoeve van een specifiek 

project. Hierop kunnen gelden van meerdere par-

tijen aangehouden worden, zodat voor dit project 

één administratie- en betaalloket ontstaat. Een 

projectrekening kan desgewenst debet- en credit-

faciliteiten bevatten.

Revolverend fonds
Het Revolverend fonds is een fonds dat zichzelf in 

stand houdt door het steeds opnieuw inzetten van 

aflossing en rente op de leningen. Het Nationaal 

Groenfonds geeft geen subsidies, maar verstrekt 

leningen voor investeringen in groen en duur-

zaamheid. Daarover betalen onze klanten rente 

en aflossing. Uiteindelijk komen de geleende 

bedragen weer terug in het eigen vermogen van 

het Groenfonds en worden opnieuw uitgeleend. 

Rijkscompensatiegelden
Door de rijksoverheid (ministeries van LNV en 

IenW) bij het Nationaal Groenfonds aangehou-

den gelden uit hoofde van het compensatiebe-

ginsel. Het betreft hier zowel natuurcompensatie 

als maatschappelijke compensatiegelden zoals 

voor de Tweede Maasvlakte en de uitbreiding van 

Schiphol (zie ook natuurcompensatie).

Swap (renteswap)
Een swap is een derivaat waarbij een partij een 

bepaalde kasstroom of risico wisselt tegen dat 

van een andere partij. Het Nationaal Groenfonds 

gebruikt renteswaps om de renterisico’s te beper-

ken. De activazijde van de balans van het Groen-

fonds 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 markt-

waarderisico van deze leningen afgedekt.

TBO
Met de term TBO worden de Terreinbeherende 

organisaties aangeduid. Veelal doelt men daarbij 

op Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 

12 Provinciale Landschappen.

TMS
Een Treasury Management Systeem (TMS) is een 

geautomatiseerd systeem dat ondersteunend is 

aan de treasuryfunctie.

Treasurystatuut

Een treasurystatuut is een regeling voor het 

sturen en het beheersen van, het verantwoor-

den over en het toezicht houden op de financiële 

geldstromen, de financiële posities en de hieraan 

verbonden risico’s. Het Nationaal Groenfonds 

kent een eigen Treasurystatuut dat laatst op 26 

oktober 2018 door het Groenfondsbestuur is vast-

gesteld, zoals bedoeld in de Uitvoeringsovereen-

komst 2002 tussen het ministerie van LNV, de 

provincies en de Stichting Groenfonds.

Trekkingsrechten
De toekenning van trekkingsrechten is vastgelegd 

in de Uitvoeringsovereenkomst 2002 tussen het 

ministerie van LNV, de provincies (IPO) en Nati-

onaal Groenfonds. Het (jaarlijks) te bestemmen 

resultaat van het Groenfonds wordt op grond van 

deze overeenkomst verdeeld over de daarvoor in 

aanmerking komende partijen. 

VIN
Het Visserij Investeringsfonds (VIN) financiert 

projecten die bijdragen aan een duurzame(re) vis-

serijsector in Nederland. De oprichting is moge-

lijk gemaakt door een bijdrage van het Europese 

Visserijfonds. Het fondsmanagement is onderge-

bracht bij het Nationaal Groenfonds. In 2017 is het 

fonds gesloten voor nieuwe aanvragen.

Voorfinancieringen Particulier Natuurbeheer 
(VPN - VSPN - pVSPN)
Aan private partijen verstrekte leningen ter voor-

financiering van in de toekomst te ontvangen 

subsidie-uitkeringen voor Particulier Natuur-

beheer. Het Groenfonds verstrekt aan de sub-

sidiegerechtigde een voorfinanciering met een 

looptijd van 30 jaar, waarvan rente en aflossing 

door respectievelijk Rijk en provincies worden 

voldaan vanuit de toegekende subsidie. Het Nati-

onaal Groenfonds verstrekt deze leningen (onder 
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Een groener Nederland, daar zetten wij ons elke dag voor in. Wij financieren projecten die de kwaliteit 

van onze groene leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan lucht 

en water, biodiversiteit en beleving. Onze mensen zetten al hun kennis en ervaring in om ecologie en 

economie op een vernieuwende manier te verbinden. Daar waar wij kansen zien, durven wij risico’s 

te nemen en gaan wij verder waar andere partijen afhaken. Onze kennis van groen + geld gebruiken  

wij om projecten te versnellen, partijen met elkaar te verbinden en nieuwe inzichten te geven die  

rendement opleveren voor de groene leefomgeving.
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