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Het is aan de huidige generaties 

om alles in het werk te stellen 

om verder verval te voorkomen 

en waar mogelijk de schade te 

herstellen. Dit vraagt om een 

ingrijpende overgang via echt 

vernieuwende oplossingen en 

een fundamentele verandering 

in denken én handelen. Daarbij 

moeten we nooit vergeten dat 

deze transitie alleen succesvol 

kan zijn als ze een integraal 

onderdeel wordt van ons  

economisch handelen. Alleen 

dan is er ook sprake van een  

echt toekomstbestendig Neder-

land van morgen. 

 Donkere wolken 
Het verbinden van ecologie 

en economie én de duurzame 

financiering daarvan, is al een 

grote opgave in goede tijden. 

Maar we bevinden ons op veel 

terreinen in tijdsfase waarbij we 

afscheid moeten nemen van het 

oude, zonder dat er duidelijkheid 

is over wat de toekomst ons gaat 

brengen. Dit voelt soms alsof er 

alleen donkere wolken boven ons 

samenpakken. Ik maak mij grote 

zorgen over het polariserende 

effect hiervan op de samenleving. 

Kijk naar de discussie rondom 

stikstof: deze maakt pijnlijk 

duidelijk dat partijen lijnrecht 

tegenover elkaar komen te staan 

en elkaar bestoken, ieder vanuit 

de eigen loopgraaf, met vaak 

emotioneel geladen voor- en 

tegenargumenten. Als voorzitter 

van het Nationaal Groenfonds én 

agrariër in hart en nieren zie ik dit 

met lede ogen aan.

Om deze maatschappelijke 

impasses te doorbreken zullen 

we op alle terreinen moeten 

samenkomen en samenwerken. 

We moeten ‘het Nederland van 

morgen’ centraal stellen en 

vertrouwen hebben in het onder-

nemerschap en doorzettingsver-

mogen die zo kenmerkend zijn 

voor ons land. Denkt u eens na 

over hoe ons mooie land er in 

2040 dan uit kan zien. 

 Licht aan de horizon 
Nu ben ik van nature een 

positief mens, dus zie ik licht 

aan de horizon! De bijzondere 

projecten en initiatieven waarbij 

het Groenfonds als financier en 

‘kritisch meedenker’ is betrokken, 

geven mij het vertrouwen dat we 

samen oplossingen gaan vinden. 

Ik ben trots dat we ook dit jaar 

weer veel ‘groene doeners’ 

hebben kunnen helpen: mensen 

die buiten de bestaande kaders 

durven te denken en hun pro-

jecten met enthousiasmerende 

volharding tot een goed eind 

weten te brengen. Ook hieruit 

bleek wederom de kracht van 

vernieuwing en van het kleine. 

Meerdere klanten werden geno-

mineerd of wonnen prestigieuze 

innovatie prijzen. Anderen maken 

grote stappen na het sluiten van 

belangrijke contracten. Plastic 

upcyclebedrijf Ioniqa werd zelfs 

door het Rijk uitgeroepen tot 

Nationaal Icoon. 

Gelukkig zie ik ook buiten het 

Groenfonds veel positieve 

ontwikkelingen. Er wordt hard 

gewerkt aan de uitwerking van 

het Klimaatakkoord en het  

ministerie van LNV gaf een 

duidelijk aanzet tot een integrale 

visie op kringlooplandbouw; 

met daarbij een realisatieplan en 

een concrete meetlat van negen 

punten waar beleidsvoorne-

mens en de concrete uitwerking 

daarvan op worden getoetst. Als 

Groenfonds missen wij echter 

wel een belangrijk punt tien 

bij deze meetlat: de duurzame 

financiering van al deze plannen 

en voorstellen. 

Immers, hoe duurzaam een 

project op zich ook is, als er 

niet voldoende perspectief is op 

financiële continuïteit, dan is zo’n 

project gedoemd te mislukken. 

Economie is dus geen bijzaak, 

het is een keiharde voorwaarde 

om door te kunnen gaan. Alleen 

als wij ecologie en economie 

op verstandige en evenwichtige 

wijze met elkaar kunnen ver-

binden, kunnen we de verande-

ringen die nodig zijn tot stand 

brengen. 

Natuurinclusieve kringloopland-

bouw is daarbij een betrekkelijk 

nieuwe term die wat mij betreft 

goed samenvat waar deze veran-

dering naartoe moet bewegen. 

Het gaat hierbij niet om schilder-

achtige ‘Ot en Sien’ scenario’s uit 

lang vervlogen tijden. Het gaat 

om een geheel nieuwe kijk op 

de rol die de landbouw kan gaan 

vervullen, waarbij de onderne-

mer bij zijn bedrijfsbeslissingen 

steeds meer rekening houdt met 

de zorg voor de natuur en het 

landschap op en rond zijn bedrijf. 

Dat blijkt wel uit de onderzoeken 

van Wageningen University & 

Research naar nieuwe vormen 

van landbouw. Die sluiten naad-

loos aan bij het actuele beeld 

van natuurinclusief en kringloop. 

Wij kunnen echter niet van de 

individuele boer verwachten dat 

hij of zij ons probleem ‘even’ 

oplost. Daar is tijd voor nodig, 

en het besef bij alle betrokken 

partijen dat het een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is om tot 

verandering te komen. 

 25 jaar Groenfonds 
In 2019 bestond Groenfonds 25 

jaar. Ik kijk, samen met de rest 

van het bestuur, trots naar alles 

wat de (oud) medewerkers van 

het Groenfonds in die periode 

hebben bereikt. Het Groenfonds 

was en is betrokken bij enorme 

variëteit aan vernieuwende pro-

jecten. Van geothermie voor de 

tuinbouw tot duizenden hectaren 

nieuwe natuur. Van innovatieve 

roetfilters voor de scheepvaart 

tot een natuurinclusieve geiten-

boerderij. Keer op keer maken 

wij met onze Groenfonds-aan-

pak het verschil en dragen zo 

gericht bij aan het behoud 

van onze ecosystemen en het 

werkelijk behalen van onze 

klimaatdoelstellingen.

Dat willen we ook de komende 

25 jaar blijven doen. Het bruist 

in Nederland van de goede en 

vernieuwende ideeën. Onze 

gespecialiseerde kennis van en 

ervaring met de financiering van 

transitie- opgaven is waardevol 

en relevanter dan ooit. Want ik 

benadruk graag nogmaals: het 

Nederland van morgen komt 

er alleen als we ecologie en 

economie in symbiose kunnen 

verbinden. 

Daar zetten wij ons met hart en 

ziel voor in, samen met u! 

Professor dr. Cees Veerman

Voorzitter Nationaal Groenfonds

“Het Nederland  
van morgen…” 

Met deze woorden begint de ambitie van het Groenfonds. Welk beeld heeft u 
daarbij? Ik denk dan vooral aan een groener Nederland met veerkrachtige natuur, 
gezonde ecosystemen en een echt circulaire economie. Een Nederland dat een 
gezond leefklimaat biedt voor de generaties na ons. Dat klinkt misschien simpel,  
maar dat is het niet. In de afgelopen decennia hebben wij, vaak in onwetendheid, 
roofbouw gepleegd op de basis van ons bestaan. 

HOOFDSTUK 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

© Portrait Monique van Zeijl
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 Nationaal Groenfonds: 
 al meer dan 25 jaar 
 succesvol 
Het Groenfonds financiert vanuit 

haar eigen vermogen groene 

projecten die bij de reguliere 

banken niet terecht kunnen. Keer 

op keer is Nationaal Groenfonds 

niet het laatste, maar het eerste 

stukje in de financiële puzzel en 

trekt zo de realisatie van deze 

projecten vlot. Centraal hierbij 

staan een hoog maatschappelijke 

rendement, het doelmatig 

inzetten van de publieke euro  

en waar mogelijk inbreng van 

privaat kapitaal. 

Wij hebben inmiddels elke euro 

uit ons eigen vermogen al vier 

keer uitgeleend 1 en konden zo  

in de periode 1997-2019 met 

‘slechts’ € 67 miljoen bijna € 390 

miljoen aan leningen verstrekken. 

Daarmee werd in totaal ruim  

€ 1,7 miljard aan investerings - 

volume mogelijk gemaakt. 

Een duurzaam perspectief is een 

sleutelbegrip voor ons. Projecten 

die wij financieren leveren een 

meetbare bijdrage aan de  

vergroening en verduurzaming 

van de leefomgeving en bevatten 

een sluitende business case, 

waarin een duurzame geldstroom 

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 centraal of 

het project een ‘groene 

voetafdruk’ heeft; of er direct  

of indirect rendement is voor  

de kwaliteit van de groene leef-

omgeving. 

 We kijken met ambitie 
 naar de toekomst 
Hoewel de grenzen van ons 

investeringsvermogen zijn bereikt 

en extra middelen nog op zich 

laten wachten, blijven wij met 

ambitie naar de toekomst kijken. 

We weten dat dit hét moment is 

om door te pakken op thema’s 

als klimaat en kringloopland-

bouw. De mensen die hierin het 

voortouw nemen willen wij als 

financier blijven ondersteunen. 

Dit leest u ook onze collectieve 

ambitie en de kernbegrippen 

hieruit.

Ambitie voor een 
groene toekomst 
Een groene leefomgeving, met vitale ecosystemen en veerkrachtige biodiversiteit, is 
van levensbelang voor het Nederland van morgen; zowel in het landelijk gebied als in 
de stad. Dit vraagt om investeren in meer en beter ‘groen’, maar ook om een oplos-
sing voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, energietransitie en een 
circulaire economie. Nationaal Groenfonds combineert als gespecialiseerde financier 
kapitaal, kennis en expertise om een concrete bijdrage te leveren aan de realisatie van 
‘groene’ doelen in de meest brede zin van het woord. Onze focus hierbij ligt op het 
aanjagen van vernieuwing en op een financieel duurzaam perspectief.

HOOFDSTUK 2. AMBITIE VOOR EEN GROENE TOEKOMST

1  Het Groenfonds is, volgens een onderzoek van de Algemene Rekenkamer (2019), het ‘meest’ revolverende van alle fondsen die  
geïnitieerd zijn door de Rijksoverheid (waaronder het Infrastructure Development Fonds, Qredits, Innovatiekrediet en nog twintig  
andere fondsen). De maatschappelijke impact van het Groenfonds is groot door de hoge omloopsnelheid van het Revolverend fonds.

Ons mission
statement

Het Nederland van morgen heeft groene doeners nodig om ecologie en 
economie te verbinden. Iedereen met een vernieuwend plan daarvoor 
moet toegang hebben tot geld. Wij regelen dat. Samen.

 Nederland van morgen 

leefbaar voor volgende generaties. Toekomstbestendig, met gezonde 

ecosystemen en een verantwoorde, circulaire economie. 

 Groene doeners 

vooroplopers met visie en durf. Ondernemers die buiten gebaande paden 

denken én handelen. Ze bieden verrassende oplossingen die direct 

toepasbaar zijn.

 Ecologie en economie verbinden 

ecologie en economie versterken elkaar en zijn van elkaar afhankelijk.  

Beiden krijgen met de uitvoering van een plan een positieve impuls.  

De juiste verbinding maakt de ecologie financieel toekomstbestendig. 

 Vernieuwend plan 

elk plan is een (flinke) stap vooruit, economisch levensvatbaar met 

aantoonbaar maatschappelijk rendement. Het plan is creatief, innovatief 

ondernemend en gelijktijdig realistisch en professioneel. Bij voorkeur 

opschaalbaar en met een voorbeeldfunctie voor anderen. 

 Wij regelen dat 

het Groenfonds denkt mee, brengt samen en financiert. Wij varen daarbij 

onze eigen koers met een duidelijk groen kompas. Wij zijn resultaatgericht, 

professioneel, benaderbaar en betrokken.  

Wij komen onze afspraken na.
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HOOFDSTUK 3. KERNCIJFERS

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017

Portefeuille verstrekte financieringen

Convenantsleningen 44.504 53.504 62.304

Grondaankopen en landinrichting 307.572 328.248 350.031

Private projecten 249.375 235.918 232.002

Totaal portefeuille financieringen 601.451 617.670 644.337

Portefeuille verstrekte projectrekeningen

Credit - aantal 32 66 61

Credit - bedrag 241.505 317.523 317.523

Debet - aantal 14 11 14

Debet - bedrag 24.864 20.852 1.407

Productie 2019 2018 2017

Leningen aan private partijen, in omvang 28.315 19.644 29.459

Leningen aan private partijen, in aantallen 37 32 40

Aantal ha. gerealiseerde natuur met financiering  
van het Groenfonds

278 2.188 649

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

1.629.729 1.193.556 1.024.268

Overige gegevens 2019 2018 2017

Resultaat voor belasting en bestemming 1.516 -3.286 220

Balanstotaal (per ultimo) 911.679 952.266 963.675

Revolving Fund, uitgeleend geld (per ultimo)

Omvang Investeringsvermogen 88.534 63.635 61.659

Hiervan vastgelegd 87.614 79.711 67.558

98,96% 125,26% 109,57%

 Kerncijfers 
(bedragen x € 1.000,-)
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De gemiddelde multiplier van 

de door het Groenfonds in 2019 

gefinancierde projecten bedraagt 

5,4 (2018: 5,2). Deze multiplier 

geeft aan hoeveel cofinanciering 

door banken en andere financiers 

het Groenfonds heeft kunnen 

mobiliseren voor het realiseren 

van groene projecten en maat-

schappelijke impact. Hiermee is 

in 2019 een totaal investerings-

volume in groene en duurzame 

projecten bereikt van € 174 

miljoen (2018: € 101 miljoen). 

Het financieel resultaat voor 

bestemming is uitgekomen op  

€ 1,4 miljoen (2018: € 2,7 miljoen 

negatief). Aan het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedsel-

kwaliteit wordt voorgesteld dit 

resultaat toe te voegen aan  

het Eigen Vermogen van het 

Groenfonds, en zo op opnieuw  

te investeren in vernieuwende 

projecten in projecten die 

bijdragen aan de ‘groene’ duur-

zaamheidsdoelstellingen van 

overheden.

Financieren van investe-
ringen in vergroening en 
verduurzaming 

 Financieringen uit het  
 Revolverend fonds 
De resultaten van het Nationaal 

Groenfonds zijn in de loop der 

jaren als ‘werkkapitaal’ in het 

fonds gebleven, in de vorm van 

een Revolverend fonds. Basis hier-

voor is de Uitvoeringsovereen-

komst 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 en duurzame projec-

ten. Van de in 2019 uit het Revol-

verend fonds verstrekte leningen 

was 75% gericht op onderne-

mersgerichte ‘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 kringlooplandbouw. 

Het Groenfonds verstrekte 

in 2019 voor € 28,3 miljoen 

financieringen vanuit het Revol-

verend fonds in 37 verschillende 

projecten (2018: € 19,6 miljoen). 

De vraag naar risicodragende 

financiering voor ‘groene’ 

projecten blijft onverminderd 

groot. Voor 2020 verwacht het 

Groenfonds een verdere stijging 

van financieringsaanvragen die 

zich richten op kringloopland-

bouw en op duurzame energie. 

Het Groenfonds speelt daarmee 

een belangrijke rol bij de ver-

snelling van de transitie naar een 

duurzame leefomgeving (natuur, 

verduurzaming van energie 

en landbouw, en circulaire 

economie).

Het Revolverend fonds (inclusief 

vreemd vermogen) heeft ultimo 

2019 een omvang van € 88,5 

miljoen. Per 31 december 2019 is 

hiervan € 75,3 miljoen aan finan-

cieringen uitgezet, € 7,2 miljoen 

wel in beheer maar nog niet uit-

gekeerd en € 5,1 miljoen ingezet 

voor projectrekeningen met een 

debetstand (kredietfaciliteit). Er is 

eind 2019 voor € 14,7 miljoen aan 

commitment aangegaan. 

Hiermee is het Revolverend fonds 

bij het begin van het nieuwe 

jaar al voor 98,9% vastgelegd 

(ultimo 2018: 125% verplicht). De 

vaststelling van dit percentage is 

dus iets anders dan in 2018. Om 

nieuwe financieringen te kunnen 

aangaan die de verduurzaming-

stransities versnellen heeft het 

Groenfonds additioneel kapitaal 

nodig. Het ministerie van LNV 

heeft zich 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 financie-

ren die bijdragen aan de klimaat-

doelstellingen van het ministerie 

van LNV. Formele besluitvorming 

hierover zal in 2020 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 

landbouwgrond omzetten naar 

natuur bood het Groenfonds in 

de afgelopen jaren samen met 

Rijk en provincies een voorfinan-

ciering van de Subsidie Particulier 

Natuurbeheer (VPN-VSPN-

pVSPN). Deze regeling is door de 

provincies in 2017 afgebouwd. 

Het Groenfonds heeft in 2019 

geen nieuwe voorfinancieringen 

Natuurbeheer meer verstrekt. 

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-private 

samenwerkingsvormen, zoals de 

Marker Wadden of het Ruimte 

voor de Rivier project.

In totaal beheert het Groenfonds 

in 2019 34 projectrekeningen 

Verslag van het 
bestuur
4.1 Het Groenfonds in 2019

In 2019 komen de financiële activiteiten van het Groenfonds onder meer tot  
uitdrukking in een financierings-portefeuille van € 602 miljoen (2018: € 618 miljoen). 
De private leningportefeuille van het Nationaal Groenfonds is per saldo toegenomen 
tot een bedrag van € 250 miljoen (eind 2018 € 235 miljoen).

HOOFDSTUK 4. VERSLAG VAN HET BESTUUR
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met een opgenomen c.q. 

uitstaand bedrag van € 241,5 

miljoen credit (32 projectreke-

ningen) en € 24,9 miljoen debet 

(14 projectrekeningen). 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 ministe-

ries van IenW en LNV, Rijkswater-

staat, de provincies Flevoland en 

Noord-Holland, en de Vereniging 

Natuurmonumenten. Het Groen-

fonds bundelt hierbij geldstro-

men, beheert deze en draagt 

zorg voor uitbetaling via één 

loket. In 2019 werden nieuwe 

projectrekeningen geopend voor 

onder andere Value Maritime en 

Stichting Ark.

Fondsmanagement

Overheden en fondsen zetten 

steeds meer in op financieren in 

plaats van subsidiëren. Zo richten 

decentrale overheden revolve-

rende fondsen op die investeren 

in natuurprojecten of projecten 

voor duurzame energieopwek-

king en energiebesparing. Ook 

zoekt men wegen om onderne-

mers die investeren in de combi-

natie van economie en ecologie 

te financieren in plaats van te 

subsidiëren. Het Groenfonds 

helpt bij het structureren en 

beheren van deze fondsen, het 

beoordelen van investeringsvoor-

stellen en het verstrekken van 

financieringen uit deze fondsen.

In 2019 was het Groenfonds 

onder andere betrokken bij:

∞  Samen met het Hoogheem-

raadschap Hollands Noor-

derkwartier (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 

financiële haalbaarheid en 

verstrekt de leningen uit het 

fonds. 

∞  Samen met de provincie 

Noord-Brabant is voor de 

verduurzaming van de inten-

sieve veehouderij in Brabant 

een Transitiefonds veehouderij 

opgezet. Het Transitiefonds 

veehouderij richt zich op 

de financiering van de extra 

benodigde investeringen van 

veehouderijen en het finan-

cieel faciliteren van innovatie 

voor ontwikkelaars van nieuwe 

stalsystemen en werkt hierbij 

nauw samen met banken. Het 

fonds is € 15 miljoen groot.

∞  Het managen van het Visserij 

Investeringsfonds Neder-

land (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 2019 werkte het Groenfonds 

mee aan tal van onderzoeken 

en adviesopdrachten. Zo werd 

samen in opdracht van het minis-

terie van LNV en samen met het 

Planbureau voor de Leefomge-

ving (PBL) een groot onderzoek 

gestart naar de financierbaarheid 

van natuurinclusieve landbouw. 

In 2019 heeft het Groenfonds 

onder andere meegewerkt aan 

de ontwikkeling van het Ont-

wikkelfonds Energiecoöperaties. 

Het doel van het ontwikkelfonds 

is om de slagkracht van ener-

giecoöperaties te vergroten 

waarmee meer projecten worden 

gerealiseerd. Vanuit het fonds 

wordt het mogelijk gemaakt om 

de ontwikkelkosten van zon- en 

windprojecten te financieren. Dit 

fonds zal naar verwachting in 

2020 operationeel worden.

Groenfonds communicatie 
& marketing

De communicatie was in 2019 

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 levert 

met grote regelmaat bijdragen 

aan diverse congressen en sym-

posia. Bijvoorbeeld in de vorm 

van een lezing, workshop of een 

stand. De marketingcommuni-

catie en media-aandacht was 

vooral gericht op de financie-

ringen van het Groenfonds, 

waarbij de projecten in de 

pers onder de aandacht zijn 

gebracht. Financieringen die veel 

media-aandacht trokken waren 

de kringlooplandbouw projec-

ten zoals de biodynamische 

geitenboerderij Hansketien de 

duurzame energieprojecten met 

biomassa of zonnepanelen, of de 

PET recycling van Ioniqa dat door 

het ministerie van EZK zelfs is uit-

geroepen tot nationaal (innovatie) 

icoon. 

Zo’n vijftien financieringen van 

het Groenfonds zijn vanwege 

hun bijzondere karakter en 

innovatieve (financierings-)

oplossingen in 2019 met een uit-

gebreide beschrijving en voorzien 

van foto’s en film op de website 

en in druk verschenen. Deze 

praktijkvoorbeelden laten goed 

zien wat voor soort projecten wij 

financieren. De website van het 

Groenfonds trok zo’n 20% meer 

bezoekers dan het jaar daarvoor, 

ruim 24.000. In totaal werd ruim 

35 keer via de media aandacht 

gevraagd voor projecten, ontwik-

kelingen en veranderingen, met 

een mediabereik van bijna 2,5 

miljoen lezers. 

4.2 Financieel resultaatNa-
tionaal Groenfonds

Over 2019 is een financieel 

resultaat (na voorziening en ven-

nootschapsbelasting) behaald van 

€ 1,4 miljoen (begroot voor 2019 

was € 0,7 miljoen). Dit financiële 

resultaat komt hoger uit dan de 

begroting (plus € 0,7 miljoen).

Het financieel resultaat ten 

opzichte van de begroting is 

vooral positief beïnvloed door:

∞  De rentebaten Revolverend 

fonds uitgeleend geld (UG), 

inclusief debet projectre-

keningen zijn € 0,4 miljoen 

hoger dan begroot. Dit ont-

staat voornamelijk doordat de 

werkelijke rente (gemiddeld 

4,9%) hoger is uitgevallen dan 

begroot (gemiddeld 4,1%). 

Deze rentebaten zijn overigens 

ook significant hoger dan 2018 

door de sterke groei in uit-

zettingen uit het Revolverend 

fonds sinds 2016.

∞  De rentelasten aangetrokken 

leningen ten behoeve van 

Revolverend fonds financie-

ringen zijn € 0,3 mln. lager 

dan begroot. Dit ontstaat 

doordat er ter versterking 

van de omvang van het 

investeringsvermogen uit het 

Revolverend fonds de reeds 

gecontracteerde funding van 

€ 15 miljoen is opgenomen 

tegen een fors lager tarief dan 

dat was begroot.

∞  De overige baten zijn € 0,2 

miljoen hoger uitgevallen 

dan begroot. Dit ontstaat met 

name doordat de nieuwe 
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productie Revolverend fonds 

UG hoger is uitgevallen dan 

begroot. En over deze nieuwe 

productie is gemiddeld gezien 

een hogere vergoeding voor 

behandelingskosten ontvan-

gen dan voorzichtigheidshalve 

was begroot. De beheerfee 

fondsmanagement valt lager 

uit dan in 2018 doordat in dat 

jaar een eenmalige implemen-

tatievergoeding van een nieuw 

fonds is ontvangen.

∞  De personeelskosten zijn € 

0,1 miljoen lager dan begroot, 

nagenoeg conform verwach-

ting. Het Groenfonds is vanaf 

1 januari 2019 werkgever. Der-

halve kende het Groenfonds 

in 2018 nog geen personeels-

kosten. Deze waren toen 

onderdeel van de manage-

mentvergoeding aan Fondsen-

beheer BV welke gerubriceerd 

zijn onder de overige kosten. 

∞  De overige lasten zijn € 0,2 

miljoen lager dan begroot. Dit 

ontstaat vooral door lagere 

kosten van externe partijen 

(inclusief Fondsenbeheer BV). 

Voor 2019 is € 0,2 miljoen aan 

niet te activeren projectkos-

ten begroot. Deze kosten zijn 

daadwerkelijk slechts op  

€ 50.000,- uitgekomen. 

En negatief vooral door:

∞  De mutatie Voorziening kre-

dietrisico’s valt € 0,5 miljoen 

hoger uit dan begroot (was 

niet begroot). Dit betreffen 

drie nieuwe voorzieningen en 

een mutatie op een bestaande 

insolvente debiteur door de te 

ontvangen rente bij de hoofd-

som van de lening bij te schrij-

ven (is/wordt niet ontvangen 

van de klant).

Aan het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit wordt 

voorgesteld het feitelijk resultaat 

van € 1,4 miljoen toe te voegen 

aan het Eigen Vermogen van het 

Groenfonds.

4.3 Maatschappelijk 
resultaat Nationaal 
Groenfonds

Waardecreatie staat voor het 

Groenfonds gelijk aan het 

realiseren van positieve maat-

schappelijke impact. Dit is onlos-

makelijk verbonden met onze 

rol als onderneming met een 

maatschappelijke taak. Daarnaast 

hechten wij grote waarde aan 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap (MVO). Het 

MVO-beleid is onderdeel van 

onze reguliere dienstverlening 

en productverantwoordelijkheid. 

Het Groenfonds is transparant in 

zijn product- en dienstverlening 

en de rapportages daarover.  Wij 

onderschrijven de OESO-richt-

lijnen voor verantwoord onder-

nemen, de VN-principes voor 

verantwoord investeren (PRI) 

en de Sustainable Development 

Goals (SDG) en het Natural 

Capital Protocol (NCP). Via zowel 

directe als indirecte sturing 

werken wij voortdurend aan opti-

malisatie van onze impact op het 

gebied van leefomgeving, groene 

economie en milieu. 

Door het Groenfonds gefi-

nancierde projecten leveren 

een meetbare bijdrage aan de 

vergroening en verduurzaming 

van de leefomgeving en dienen 

een sluitende businesscase te 

bevatten, waarin een duurzame 

geldstroom 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 par-

tijen die onmiskenbaar ‘groene 

genen’ hebben: organisaties die 

bewezen hebben het belang van 

duurzaamheid niet als window-

dressing of gelegenheidsproject 

te zien, maar deze zichtbaar in 

eigen strategie en gedrag hebben 

verankerd.

 Met een financiering 
 van het Groenfonds 
 werd in 2019: 

∞  278 hectare natuur gereali-

seerd of in natuurlijk beheer 

gebracht. Dat zijn ongeveer 

361 voetbalvelden.

∞  1.629.729 ton CO2 vermeden 

door het benutten van duur-

zame energie of vastgelegd in 

bos 1. Als je bedenkt dat een 

gemiddeld huishouden jaarlijks 

direct 8 ton CO2 uitstoot door 

energie in huis en vervoer, 

staat dat gelijk aan ruim 

200.000 huishoudens. 

 Een belangrijke bijdrage  
 geleverd aan: 
o  Natuurinclusieve en  

kringlooplandbouw 4%

o  Natuurontwikkeling en  

Natuurbeheer/-behoud 10%

o  Duurzame energie 76%

    -  Waarvan in de  

agrarische sector 32%

o   Circulaire economie en 

groene innovaties  10%

Door onze financiering zijn 

andere partijen ook bereid om te 

participeren en financieren, waar-

door een private cofinanciering 

ontstaat. Hiermee realiseren we 

gemiddeld een multiplier 2 van 

2,5 bij natuurprojecten zelfs 7,2 

bij duurzaamheidsprojecten. De 

gemiddelde multiplier van de 

door het Groenfonds in 2019 

gefinancierde projecten bedraagt 

5,45. Hiermee is een totaal 

investeringsvolume in groene en 

duurzame projecten bereikt van  

€ 174 miljoen (2018: € 101 miljoen).

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 milieuvriende-

lijk papier met het FSC-keurmerk 

zijn hier voorbeelden van. Ons 

kantoor in Amersfoort is energie-

zuinig en duurzaam van opzet. 

Dit geldt zowel voor het gebouw 

als voor de gebruikte materialen 

voor kantoormeubilair, verlich-

ting, etc. Daarnaast promoten 

wij actief het gebruik van de fiets 

en het OV voor onze medewer-

kers en bezoekers. Zo is station 

Amersfoort CS op minder dan 

10 minuten loopafstand van ons 

kantoor.

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 

leefomgeving. 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 samen-

leving. Het Groenfonds financiert 

vooral innovatieve groene 

projecten, 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.

Op het moment van afron-

ding van dit jaarverslag wordt 

Nederland getroffen door het 

Corona-virus en volgen de 

overheidsmaatregelen tegen het 

verspreiding van het Corona-vi-

rus zich in snel tempo op. Het 

uitbreken van dit virus en de pre-

ventieve maatregelen genomen 

door de overheid zorgen voor 

grote economische onzekerheid 

op tenminste de korte termijn 

en waarschijnlijk ook de langere 

termijn. Het is op dit moment 

nog niet duidelijk welke impact 

dit precies op het Groenfonds 

zal hebben. Wel duidelijk is dat 

het Corona-virus zeker ook 

gevolgen zal hebben voor het 

Groenfonds. Het Groenfonds 

volgt de aanbevelingen van het 

RIVM en het kabinet, waaronder 

dat het personeel in zoveel als 

mogelijk thuis werkt. Er zijn op 

dit moment geen aanwijzingen 

dat de business continuity van 

het Groenfonds in gevaar komt.  

1.629.729 ton 
CO2

200.000 
huishoudens

=

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.

278 Ha
natuur

361  
voetbalvelden

=
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De IT-omgeving werkt naar 

behoren zodat werken op afstand 

goed functioneert. Er wordt 

actief contact gehouden met 

klanten aan wie Groenfonds 

een financiering heeft verstrekt. 

Enerzijds ter ondersteuning van 

de klant en anderzijds om zo 

op klant- en portefeuilleniveau 

inzicht te krijgen en te houden in 

hoeverre zich betalingsproble-

men van deze schuldenaren van 

het Groenfonds gaan voordoen. 

Het Groenfonds zet alles op 

alles om onze klanten door deze 

moeilijke tijden te loodsen. 

Het is voor het Groenfonds van 

belang om het investeringsver-

mogen van het Groenfonds zo 

snel mogelijk te versterken om 

zo de bijdrage aan de duurzame 

maatschappelijke opgaven en de 

kwaliteit van de groene leefom-

geving te kunnen blijven leveren. 

Het ministerie van LNV heeft zich 

bereid verklaard een garantie aan 

het Groenfonds te verstrekken 

die het Groenfonds in staat 

moet stellen € 70 miljoen aan 

te trekken en hiermee projecten 

kan financieren die bijdragen aan 

de klimaatdoelstellingen van het 

ministerie van LNV. Speerpunt 

in de bedrijfsvoering van het 

Groenfonds blijft ook in 2020 

het openen van nieuwe finan-

cieringslijnen. Daarover zijn wij 

volop in gesprek met banken en 

investeerders

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 2020 is:

∞  een zo hoog mogelijke  

multiplier op elke  

geïnvesteerde euro uit ons 

investeringsvermogen;

∞  200 ha natuur (ontwikkeling, 

beheer en natuurinclusieve 

landbouw) financieren;

∞  met financieringen bijdragen 

aan projecten die samen ten-

minste 1 megaton CO2 vast-

leggen of uitstoot vermijden;

∞  een financieringsproductie van 

€ 36 miljoen (met een totaal 

beoogd investeringsvolume 

van € 150 miljoen) 

Uitgaande van het feit dat de 

voorgenomen garantie van het 

ministerie van LNV voor het aan-

trekken van additioneel kapitaal 

in 2020 verstrekt wordt, zullen 

wij deze ambities naar boven 

bijstellen. 

De rol van het Groenfonds als 

kassier en fondsmanager voor 

overheden en PPS-verbanden 

blijft groot. Wij zijn betrokken bij 

de opzet van een landelijk Ont-

wikkelfonds Energiecorporaties 

en verkennen de opzet van een 

landelijk werkend waterinnovatie-

fonds. Met Invest-NL willen wij in 

2020 verder verkennen hoe een 

operationele samenwerking vorm 

kan krijgen. Daarnaast blijft het 

Groenfonds (maatschappelijke) 

initiatieven helpen bij de zoek-

tocht naar verdienmodellen en 

functiecombinaties en met advies 

over de financiering hiervan. 

Het beheerd vermogen bij het 

Groenfonds zal naar verwachting 

stabiel blijven. De hierop te 

behalen marge voor het Groen-

fonds staat gezien de lage en 

soms zelfs negatieve rente zwaar 

onder druk.
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Wij zijn een 
overzichtelijke 
en slagvaardige 

organisatie... 

Hoofdstuk 5 
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Contractuele relatie met 
rijksoverheid en provincies

Een groot deel van de activiteiten 

van het Groenfonds vloeien voort 

uit hierover met de rijksoverheid 

en provincies gesloten over-

eenkomsten. De belangrijkste 

hiervan is de ‘Uitvoeringsover-

eenkomst’ tussen Rijk, provincies 

en het Groenfonds, die in 1995 

gesloten is en in 2002 geactuali-

seerd. Hierin ligt de basis voor de 

samenwerking tussen Rijk, pro-

vincies 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 voorlegt 

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 

stichting 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, waar-

onder de voorzitter). Na hun 

aftreden zijn bestuursleden her-

benoembaar door Rijk en/of  

provincies en kunnen twee keer 

voor een periode van vier jaar 

worden herbenoemd. In 2019 

is mr. drs. J.W.E. Spies door de 

gezamenlijk provincies herbe-

noemd als bestuurslid.

Het bestuur van het Groenfonds 

is in 2019 zes keer bijeenge-

komen. Naast de bestuurs-

vergaderingen is er frequent 

contact met vooral de voorzitter, 

de leden van de financiële 

commissie met de directeur en 

andere medewerkers. 

Binnen het bestuur zij een  

Financiële Commissie (FC) en 

een Remuneratie en beoorde-

lingscommissie (RBC) ingesteld. 

De FC heeft een adviserende 

functie naar het bestuur en staat 

het bestuur bij in zijn toezicht-

houdende taken met betrekking 

tot de interne controle in de 

ruimste zin, met inbegrip van de 

interne controle van de financiële 

verslaglegging. De FC bestond 

in 2019 uit twee leden van het 

bestuur, drs. M.H.R. Bakker en 

drs. E.P. Goudswaard als voorzit-

ter van de commissie. De FC is 

in 2018 vier keer bijeengekomen. 

De FC heeft in 2019 eenmaal 

regulier overleg gevoerd met 

de externe accountant over de 

jaarrekening 2018. 

In het Algemene Bestuurs - 

reglement zijn nadere afspraken 

vastgelegd over het functioneren 

van het bestuur, uiteraard in 

aansluiting op hetgeen de 

statuten hierover bepalen.  

Ook het functioneren van de 

Financiële Commissie is in dit 

reglement geregeld. In het 

Reglement Bevoegdhedenstruc-

tuur is de procuratie- en 

volmachtsstructuur van het 

Groenfonds vastgelegd. Deze 

bestuursreglementen, de vol- 

macht van de directeur en de 

procuratieregeling zijn in 2019 

licht gewijzigd als gevolg van  

de ‘verzelfstandiging’ van het 

Groenfonds (voorheen was de 

structuur dat de dagelijkse  

opera tie verliep via de manage   - 

mentovereen komst van 

Groenfonds met Fondsenbeheer 

Nederland BV). Verder geen 

inhoudelijke wijzigingen 

door gevoerd in de bevoegdheids- 

verdeling. Bij de aanpassing van 

de reglementen zijn ook enkele 

eerder doorgevoerde wijzigingen 

geformaliseerd, zoals de instelling 

van de Remuneratie- en 

Benoemingscommissie (RBC),  

de afschaffing van de figuur 

Penningmeester en de aparte 

positie van de riskmanager.

 Bestuursleden Nationaal  
 Groenfonds 
Prof dr. C. (Cees) Veerman is 

sinds december 2014 voorzitter 

van het Nationaal Groenfonds. 

De heer Veerman was emeritus 

hoogleraar aan de Universiteit 

van Tilburg en Wageningen 

University & Research, met als 

aandachtsgebied duurzame 

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 Vereniging Natuurmo nu  - 

menten. Thans is de heer 

Veerman bij de EU voorzitter van 

de Mission Board Soil, Health and 

Food, daarnaast vervult hij een 

aantal (toezichts-) functies in de 

profit en non-profit sector, waar-

onder Royal Reesink, Fagoed en 

voorzitter van de Stichting Aan- 

delen Beheer Holding Nationale 

Loterijen.

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

sinds 2013 bestuurslid van het 

Nationaal Groenfonds. Mevrouw 

Sap zet zich vanuit haar eigen 

bedrijf in voor verduurzaming 

van bedrijfsleven en samenleving. 

Zij was van september 2008 

tot oktober 2012 lid van de 

Tweede Kamer en gedurende 

de laatste 2 jaar fractievoorzitter 

van GroenLinks. Daarvoor was 

Bestuur en 
Organisatie

5.1 Bestuurlijke kaders en governance

HOOFDSTUK 5. BESTUUR EN ORGANISATIE

 In 2019 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  (2023) 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. S. P. (Sander) Band  (sinds 2018)  namens het Ministerie van LNV

Mr. H.M. (Henry) Meijdam  (sinds 2017)  namens het Interprovinciaal Overleg
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zij als econoom actief in weten-

schap, beleid en bedrijfsleven. 

Mevrouw Sap bekleedt een aantal 

(toezichthoudende) functies, 

waaronder het voorzitterschap 

van de Raad van Toezicht van 

GGZ-instelling Arkin, van het 

bestuur van de NPHF Federatie 

voor Gezondheid en van de 

Raad van Toezicht van Fairfood. 

Daarnaast is ze commissaris bij 

KPN en KPMG en non-executive 

director bij Renewi.

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

is in 2015 toegetreden tot het 

bestuur van Nationaal Groen-

fonds. Zij is door de gezamenlijke 

provincies benoemd. Mevrouw 

Spies is sinds 2014 burgemeester 

van de gemeente Alphen aan 

den Rijn. Mevrouw Spies was van 

2011 tot 2013 minister van Bin-

nenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties. In de periode 2002-2010 

was zij Tweede Kamerlid voor het 

CDA en in 2010-2011 waarne-

mend partijvoorzitter. In 2011 was 

mevrouw Spies gedeputeerde 

voor de provincie Zuid-Holland. 

Zij bekleedt een aantal bestuurs-

functies, waaronder voorzitter 

van het Nederlands Genootschap 

van Burgemeesters, voorzitter 

van de Raad van Toezicht van 

de Reclassering Nederland en 

vicevoorzitter van het Europees 

opleidingsinstituut voor de 

publieke sector.

Drs. M.H.R. (Marie-Renée) Bakker 

is sinds februari 2016 bestuurslid 

van Nationaal Groenfonds. Vanuit 

die rol maakt mevrouw Bakker 

ook deel uit van de Financiële 

Commissie van het Groenfonds. 

Mevrouw Bakker was tot Novem-

ber 2019 Senior Finance Manager 

bij de Wereldbank, een organi-

satie 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 

duurzaamheidsprojecten mee-

gewerkt. Daarnaast is mevrouw 

Bakker lid van de Board of 

Directors en sinds februari 2017, 

voorzitter van de Audit Com-

mittee en lid van de Investment 

en Governance Committees van 

de Grameen Foundation USA 

in Washington DC. Grameen 

USA ontwikkelt en financiert 

innovatieve toepassingen van 

technologie in onder meer de 

landbouw ter ondersteuning van 

klimaatadaptatie in Azie en Afrika.

Ir. J.F. (Johan) de Leeuw 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  

Secretaris-Generaal verbonden 

aan verschillende ministeries en 

de Voedsel- en Warenautoriteit.  

De heer De Leeuw bekleedt  

verschillende (toezichthoudende) 

functies, waaronder het  

voorzitterschap van het  

College van Toelating van 

Gewasbeschermingsmiddelen 

& Biociden en van de Raad van 

Commissarissen van QuaWonen 

en ICCO. Ook is hij bestuurs-

voorzitter van IZZ, bestuurslid  

van de beheersstichting Qlip 

(kwaliteitsborging van agrofood) 

en lid van de Raad van Advies van 

Staatsbosbeheer.

Drs. E.P. (Ewoud) Goudswaard is 

in februari 2018 toegetreden tot 

het bestuur van Nationaal Groen-

fonds in de rol van pennings-

meester en door de gezamenlijke 

provincies benoemd. De heer 

Goudswaard was tot medio 2017 

werkzaam als algemeen directeur 

bij ASN Bank. Naast zijn bestuurs-

functie bij Nationaal Groenfonds 

is de heer Goudswaard lid van 

de RvC van Eneco Groep N.V., 

een innovatieve duurzame ener-

giemaatschappij.  Tevens is hij 

lid van de RvC van Triple Jump 

B.V., een impactgerichte beleg-

gingsbeheerder die verantwoorde 

investeringsmogelijkheden biedt 

in ontwikkelingslanden. Ook is hij 

penningmeester bij de Museum-

vereniging 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 

voorzitter met de bestuursleden 

is gekeken naar de rolverdeling 

in het bestuur, de wijze van 

functievervulling van de individu-

ele bestuurders, de verhouding 

tussen bestuur en directie, de 

effectiviteit van de vergaderingen 

en de informatievoorziening aan 

het bestuur. Dit is vervolgens 

besproken in het bestuur. 

Uit de evaluatie komt verder geen 

aanleiding voor veranderingen in 

de samenstelling of de werkwijze 

van het bestuur, anders dan 

enkele accentverschuivingen. Zo 

is het belangrijk 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 (klantgroepen) 

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 verhoudingen 

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 Groenfonds 

verantwoording af aan zijn 

belangrijkste stakeholders, in het 

bijzonder de rijksoverheid (minis-

terie van LNV), de provincies 

(IPO) en financiers, alsmede aan 

de fiscus en klanten waarmee 

een financiële relatie bestaat. 

Dit jaarverslag, en specifiek dit 

hoofdstuk Bestuur en Organisatie 

alsmede de jaarrekening, vormen 

een belangrijk onderdeel van 

deze verantwoording. Van de 

belangrijkste publieke financie-

ringscontracten is bovendien in 

de Toelichting op de balans de 

juridische en beleidsmatige  

achtergrond geschetst.

5.2 Bedrijfsvoering  
en risicomanagement

Organisatie en bezetting

 Organisatie 
Het bestuur van het Groenfonds 

heeft in 2018 besloten geheel 

zelfstandig verder te gaan en 

geen gebruik meer te maken van 

de dienstverlening van Fondsen-

beheer. Het jaar 2019 kenmerkte 

zich ook door een transitie van 

verschillende diensten in het 

kader van de verzelfstandiging 

van het Groenfonds. Deze  

transitie is succesvol verlopen.

Vanaf 1 januari 2019 is het 

Groenfonds zelfstandig werk-

gever. De activiteiten op het 

gebied van Compliance, Risk-

management, Juridische zaken 

en Finance inbesteed. De dienst-

verlening omtrent IT, Internal 

Auditing, Human Resources en 

Treasury is uitbesteed aan nieuwe 

partijen. Fondsenbeheer heeft 

in 2019 nog wel de dienstverle-

ning Huisvesting & Facility voor 

Groenfonds uitgevoerd.

 Medewerkers 
Voor de directe werkzaamheden 

bij het Groenfonds waren per 31 

december 2019: 18,3 fte (2018: 

13,7 fte) toegerekend. Daarmee is 

het Groenfonds een overzichte-

lijke en slagvaardige organisatie. 

Deze is aangevuld met een 

flexibele schil van 7 personen 

die op afroep inzetbaar zijn, vnl. 

op de afdelingen Mid-Office en 

Investment management.

Onze mensen zetten al hun 

kennis en ervaring in om eco-

logie en economie op een ver-

nieuwende manier te verbinden. 

Medewerkers zijn betrokken 

bij de maatschappelijke doelen 

waar wij voor werken en werken 

over het algemeen lang voor 

het Groenfonds. Groenfonds 

kent een hoge medewerker-

tevredenheid en een zeer laag 

ziekteverzuim.

Wet- en  
(interne) regelgeving

 De Nederlandse Bank 
 (DNB) 
DNB heeft d.d. 30 augustus 2018 

schriftelijk aangegeven dat de 

activiteiten van het Groenfonds 

niet als activiteiten in de zin van 

art. 3:5, eerste lid Wft zijn aan te 
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merken. Het uitgangspunt is  

dan ook, dat het Groenfonds in 

de uitoefening van zijn bedrijf 

niet toegestaan is buiten  

besloten kring van anderen 

dan professionele marktpar-

tijen opvorderbare gelden aan 

te trekken, ter beschikking te 

verkrijgen of ter beschikking te 

hebben. 

 Autoriteit Financiële 
 Markten (AFM) 
Het Groenfonds heeft een 

vergunning 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). 

 Algemene Verordening 
 Gevenbescherming (AVG) 
Sinds 25 mei 2018 is de Alge-

mene verordening Gegevensbe-

scherming (AVG) van toepassing. 

Deze privacy-wetgeving 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 

Persoonsgegevens zodra er 

sprake is van een ernstig datalek. 

In 2019 hebben geen datalekken 

als bedoeld binnen de AVG 

plaatsgevonden. 

 Productgoedkeurings- 
  proces 
Het Groenfonds heeft een pro-

ductgoedkeurings en -revisie-

beleid. Producten worden pas  

op de markt gebracht of gedistri  -

bueerd na een zorgvuldige 

afweging van de risico’s en zorg-

vuldige toetsing van relevante 

aspecten, waaronder zorgplicht. 

Ook worden alle producten peri-

odiek geëvalueerd.

Treasury management

Het huidige Treasurystatuut 

(waarin tevens een uitwerking 

van de risicobereidheid is opge-

nomen) is door het bestuur van 

het Groenfonds in september 

2018 vastgesteld. De treasury 

werkzaamheden hebben in  

2019 plaatsgevonden binnen  

de kaders van het Treasurysta-

tuut. Dit statuut wordt periodiek 

geactualiseerd. Deze actualisatie 

zal in de eerste helft van 2020 

plaatsvinden. 

Voor het afdichten van de 

renterisico’s zijn in 2019 geen 

nieuwe renteswaps aangegaan. 

Renteswaps worden alleen 

gecontracteerd ter afdichting van 

bestaande onderliggende rente-

risico’s. Het Groenfonds neemt 

daarmee geen open (toekom-

stige) posities in. 

Per 31 december 2019 wordt 

voor € 65,5 miljoen aan middelen 

aangehouden bij het ministerie 

van Financiën. Dit betreft nog 

uit te betalen subsidies evenals 

compensatiegelden die bij het 

ministerie worden aangehouden 

in het kader van het Geïntegreerd 

Middelenbeheer. 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. Ook in 2019 heeft 

de negatieve rente een stempel 

gedrukt op het treasurybeleid. 

Het dagelijks liquiditeitenbe-

heer wordt hierdoor beïnvloed. 

Desalniettemin is negatieve 

rente voor de liquiditeitsposities 

voorkomen doordat met banken 

afspraken zijn gemaakt over 

in omvang beperkte positieve 

saldi en doordat het Groen-

fonds gebruik kan maken van 

Schatkistbankieren.

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 risi-

co’s die zijn activiteiten met zich 

meebrengen. De uitgangspunten 

van het Groenfonds omtrent 

risicomanagement zijn onder 

meer nader beschreven in de 

betreffende (risico)Beleidskaders 

en in het Treasury Statuut. 

Binnen het Groenfonds wordt 

gewerkt volgens de principes 

van het “Three lines of Defence” 

model. Het Business Control 

Framework draagt ertoe bij dat 

de belangrijkste geïdentificeerde 

risico’s gemitigeerd worden door 

middel van specifieke beheers-

maatregelen. In 2019 zijn de 

belangrijkste strategische, tac-

tische en operationele risico’s 

geactualiseerd en betreffende 

beheersmaatregelen zijn gefor-

muleerd. Hierbij is specifiek aan-

dacht besteed aan risico’ s die 

gepaard gaan met het transitie-

proces. En is meer aandacht 

besteed aan het bepalen/herijken 

van operationele risico’s per 

kernproces. De risicomanage-

mentfunctie faciliteert dit proces, 

adviseert over de risicobeheer-

sing ten opzichte van risico-

bereidheid en risicocapaciteit, 

bewaakt de (effectieve) werking 

van beheersmaatregelen. Eind 

2018 is in dit kader besloten om 

de Interne Controle (Third-line) 

uit te laten voeren door een 

onafhankelijke Internal Audit 

Partij teneinde de “Three lines 

of Defence”-werking verder te 

kunnen verstevigen. 

De voornaamste te beheersen 

risico’s bij het Groenfonds 

betreffen:

∞  de te beperkte omvang van 

het investeringsvermogen

∞ de kredietverlening 

∞  het renterisico en het  

operationele risico

∞ het uitbestedingsrisico

Hieronder zijn deze specifieke 

aspecten in het risicomanage-

ment toegelicht.

 Te beperkte   
 omvang van het 
 investeringsvermogen 
Om aan de financieringsvraag 

van klanten te voldoen 

wordt voornamelijk het 

eigen vermogen ingezet. 

De omvang van de gedane 

verstrekkingen en de vraag van 

klanten overschrijdt reeds de 

omvang van het beschikbare 

investeringsvermogen (eigen 

vermogen en vreemd vermogen) 

waardoor additionele funding 

nodig is. Wanneer aanvullende 

funding niet of slechts beperkt 

kan worden gerealiseerd, kan niet 

worden voldaan aan de vraag 

van klanten. Het mitigeren van 

dit risico is in samenwerking met 

de stakeholders ingezet. Het 

ministerie van LNV heeft zich 

bereid verklaard een aanvullende 

garantie voor het Groenfonds te 

verstrekken 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 2020 

plaatsvinden.

 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 uitzetten en 

aanhouden van gelden bij derden 

alsmede bij derivaat transacties 

(renteswaps). Het merendeel 

(90%) van de financiële vaste 

activa kent geen kredietrisico. 

Het uitgangspunt is om het 

risicoprofiel bij de Revolverend 

fondsverstrekkingen UG beperkt 

te houden. Zo worden financie-

ringen in kredietklasse critical 

niet verstrekt en financieringen 

in de kredietklasse high worden 

uitsluitend verstrekt wanneer 

dit expliciet in het kredietstuk is 

beargumenteerd en hier vervol-

gens positief op wordt besloten.

 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 limie-

ten behoeven kredietverleningen 

goedkeuring van een interne 

kredietcommissie, alsmede van 

de Financiële Commissie. Daar-

naast is kennis van de ‘groen-

markt’ cruciaal bij het beheersen 

van de uit de kredietverlening 

voortvloeiende risico’s. Voor het 

grootste deel van de kredieten 

geldt dat de acceptatie daarvan 

plaatsvindt op basis van hiervoor 

in Nederland gangbare kredietac-

ceptatie regels. 

 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 

H
O

O
FD

S
T

U
K

 5
. B

E
ST

U
U

R
 E

N
 O

R
G

A
N

ISA
T

IE

32 33



fluctueert als gevolg van vera n - 

deringen in de marktrente en  

het risico van meer- of minder -

opbrengsten vanwege fluctuaties 

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 blootge-

steld als gevolg van renteschom-

melingen. Hiervoor worden 

renteswaps ingezet. Het aangaan 

van een speculatieve transactie 

of het creëren van speculatieve 

positie als gevolg van het bewust 

nalaten te handelen is niet 

toegestaan. 

 Operationele risico’s 
Operationele risico’s kunnen 

zich voordoen als gevolg van 

ontoereikende of niet succesvolle 

interne processen en of syste-

men. Het Groenfonds wil der-

gelijke risico’s tot een minimum 

beperken. Deze risico’s worden 

beheerst door beheersmaatrege-

len zoals vastgelegd in het Hand-

boek Administratie Organisatie en 

het Business Control Framework 

(BCF) voor de operationele pro-

cessen, met daarin aandacht  

voor risico’s. 

 Uitbestedingsrisico 
Het Groenfonds is onderhevig 

aan uitbestedingsrisico’s, met 

name het risico van onvoldoende 

kwaliteit van de uitbestede dien-

sten. Deze zijn gemitigeerd door 

het hanteren van een uitbeste-

dingsbeleid, IT-beveiligingsbe-

leid, Service Level Agreements 

en het houden van periodieke 

evaluatiegesprekken met de 

uitbestedingspartijen.

Per kwartaal worden de voort-

gang van de activiteiten van de 

risicomanagementfunctie en de 

belangrijkste adviezen en aan-

dachtspunten vanuit riskmanage-

ment, de externe Internal Auditing 

en de externe accountant met 

het bestuur besproken. 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 het pro-

cesmanagement algemeen, de 

monitoring omtrent uitbeste-

dingsbeleid en uitvoering van het 

kredietverleningsproces in 2019 

extra aandacht heeft gevergd. 

Voor een In Control Statement 

wordt verwezen naar hoofdstuk 7.

 

IT

In het kader van de verzelfstan-

diging van het Groenfonds is het 

IT-landschap in de periode 2018-

2019 vernieuwd en vanaf 1 juni 

2019 operationeel. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van dienstverle-

ning van enkele externe partijen. 

De belangrijkste IT-Systemen zijn 

Ventureplan (Financierings-

applicatie), AFAS (Finance en 

HR), Treasury Metrics (Treasury) 

en Vindicta (kantoorautoma-

tisering). Via deze applicaties 

worden zowel de primaire- als de 

ondersteunende processen gefa-

ciliteerd. Belangrijke kern hierbij 

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.
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Hoofdstuk 6 

Jaarrekening  
2019

Het Groenfonds  
is het ‘meest’  

revolverende van  
alle fondsen... 

Jaarv
erslag
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 Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen

15 Revolverend fonds 48.518 58.867

16 Wettelijke reserve 995 478

17 Bestemmingsreserve Algemene Risico's 14.757 4.768

64.270 64.113

Langlopende schulden

18 Aangehouden rentereserve convenantsmiddelen 1.470 2.301

19 Provincie Limburg - 2.500

20 Provincie Gelderland 4.000 4.000

21 Provincie Brabant 10.000 10.000

22 Waterinnovatiefonds 2.000 -

23 Aangetrokken RF leningen 21.144 8.811

24 Aangetrokken groene leningen 11.520 50.804

25 Aangetrokken leningen EHS 84.811 93.224

26 Aangetrokken PNB-leningen 161.730 170.919

27 Aangetrokken leningen VSPN 17.280 19.930

28 Aangetrokken leningen pVSPN 91.000 87.000

404.955 449.489

Kortlopende schulden

29 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 153.867 92.144

30 Overige trekkingsrechten 37.863 43.698

31 Projectrekeningen 241.505 287.436

32 Te betalen pensioenen - -

33 Te betalen belastingen en sociale verzekering 87 -

34 Verplichting vakantiedagen 46 -

35 Overige schulden en overlopende passiva 9.086 15.386

442.454 438.664

TOTAAL PASSIVA 911.679 952.266

 6.1 BALANS PER 31 DECEMBER  
(bedragen x € 1.000,--)
(voor resultaatbestemming)

 Activa 31-12-2019 31-12-2018

1 Immateriële vaste activa

  Software 995 478

995 478

2 Materiële vaste activa

   Andere vaste bedrijfsmiddelen 85 81

85 81

Financiële vaste activa

3 Uitgezette convenantsleningen 44.504 53.504

4 Uitgezette EHS leningen 101.747 111.241

5 Uitgezette PNB-leningen 205.825 215.369

6 Overige verstrekte leningen aan overheden - 1.638

7 Voorfinancieringen Particulier Natuurbeheer 172.124 179.661

8 Overige verstrekte private leningen 77.251 56.257

9 Participaties - 56

10 Actieve belastinglatentie 400 500

601.851 618.226

Vlottende activa

11 Groenfonds Projectrekeningen 24.864 20.852

12 Overige vorderingen en overlopende activa 5.448 4.702

13 Verplicht bij het Rijk aangehouden gelden 65.533 77.520

14 Liquide middelen 212.903 230.407

308.748 333.481

TOTAAL ACTIVA 911.679 952.266
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 Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 

met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 

en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad 

voor de jaarverslaggeving, overeenkomstig RJ 640 

’Organisaties zonder winststreven’. 

Tenzij anders weergegeven worden bedragen in de 

jaarrekening vermeld in duizenden euro’s.

 Activiteiten 
De activiteiten van de Stichting Groenfonds,  

statutair gevestigd te Den Haag, kantoor houdende 

te Amersfoort bestaan voornamelijk uit:

∞  Financieren van investeringen in natuur en 

landschap. 

∞  Financieren van verduurzaming landbouw, 

energietransitie, circulaire economie en 

klimaatadaptatie.

∞  Strategisch adviseren binnen relevante beleids-

gebieden vanuit een financieel-economische 

ervaring.

∞   Structureren en beheren van fondsen die inves-

teren in natuurprojecten, duurzame energie of 

ecologie.

∞  Kassieren, waaronder het uitvoeren van subsidie-

regelingen op publiek en privaat niveau.

Financiële instrumenten
De financiële instrumenten worden tegen kostprijs 

of lagere marktwaarde gewaardeerd en er wordt 

(kostprijs) hedge accounting toegepast op de afge-

leide financiële instrumenten. Op het moment van 

aangaan van een hedge-relatie, wordt dit door het 

Groenfonds gedocumenteerd. Waardeveranderin-

gen in de marktwaarde van de financiële instru-

menten worden niet opgenomen in de balans en 

staat van baten en lasten voor zover het effectieve 

posities betreft. Waardeveranderingen op niet-ef-

fectieve posities worden direct verwerkt in het 

resultaat indien de marktwaarde negatief is. Bij een 

positieve marktwaarde wordt dit toegelicht maar 

niet verwerkt. Periodiek wordt de rentegap bere-

kend die aangeeft in hoeverre er sprake is van een 

aanvaardbaar renterisico. Een negatieve rentegap 

duidt op een ineffectiviteit. De marktwaarde van de 

financiële instrumenten wordt vermeld onder de 

niet uit balans blijkende verplichtingen.

Renterisico

Het renterisico is het risico dat de waarde van een 

financieel instrument fluctueert als gevolg van 

veranderingen in de marktrente en het risico van 

meer- of minderopbrengsten vanwege fluctuaties 

van de rente op de geld- en kapitaalmarkt. Het 

renterisicobeleid is gericht op het beheersen van 

dit risico waaraan de activiteiten worden bloot-

gesteld als gevolg van renteschommelingen. Het 

Groenfonds gebruikt renteswaps teneinde de 

renterisico’s te beperken. De activazijde van de 

balans van het Groenfonds bestaat voornamelijk 

uit uitgezette leningen tegen een vaste rente. Om 

het marktwaarderisico 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 

marktwaarderisico van deze leningen afgedekt. Het 

Groenfonds 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-documentatie. 

De relatie tussen de uitgezette leningen en de 

ingezette hedge-instrumenten wordt vastgelegd 

in een effectiviteitstoets. Deze wordt periodiek 

geactualiseerd, minimaal eenmaal per jaar per de 

datum waarop financiële cijfers worden opgesteld.. 

Daartoe wordt de rentegap berekend die aangeeft 

in hoeverre er sprake is van een aanvaardbaar ren-

terisico. Een negatieve rentegap duidt op een inef-

fectiviteit. Voor de berekening van een mogelijke 

ineffectiviteit wordt gebruik gemaakt van het hypo-

thetisch derivaat dat wel tot effectiviteit zou hebben 

geleid. Het verschil tussen de waarde van het 

hypothetische derivaat en de daadwerkelijke deriva-

tenpositie is aan te merken als de ineffectiviteit.

Pensioenen
Het Groenfonds is voor hun pensioenregeling 

aangesloten bij Nationale Nederlanden Premium 

Pension Institution (PPI). Deze pensioenregeling 

heeft het karakter van een beschikbare premierege-

ling op basis van beleggen. Het Groenfonds heeft 

geen verplichting tot het voldoen van tekorten die 

bij het PPI zouden ontstaan anders dan middels 

verschuldigde premiebijdragen. De bijdragen 

worden als kostenpost opgenomen wanneer deze 

verschuldigd zijn. De premies worden verantwoord 

 6.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  6.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
(bedragen x € 1.000,--)

realisatie
geheel 2019

begroting
geheel 2019

realisatie
geheel 2018

36 Totaal rentebaten 12.021 11.691 11.311

37 Totaal rentelasten 6.203 6.473 6.355

Renteresultaat 5.818 5.218 4.956

38 Overige baten 618 456 558

Totaal baten 6.436 5.674 5.514

39 Personeelskosten 2.422 2.545

40 Overige lasten 1.846 2.013 4.908

41 Afschrijvingen 162 300 -

42 Mutatie voorziening kredietrisico's 490 - 3.892

Totaal lasten 4.920 4.858 8.800

Resultaat voor belasting 1.516 816 -3.286

43 Vennootschapsbelasting 100 135 -545

Resultaat na belasting voor bestemming 1.416 681 -2.741
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 6.4 TOELICHTING OP DE BALANS 
als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terugstorting 

leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als 

verplichting op de balans opgenomen. Anders dan 

een pensioenfonds, hoeft de PPI geen rekening te 

houden met dekkingsgraden, premiestijgingen of 

inflatiecorrecties. 

 Grondslagen voor de waardering  
 van activa en passiva 

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaar-

deerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 

afschrijvingen. 

Er wordt rekening gehouden met bijzondere  

waardeverminderingen. Dit is het geval als de  

boekwaarde van het actief hoger is dan de  

realiseerbare waarde ervan. 

Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden 

geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs 

als het waarschijnlijk is dat het project commer-

cieel en technisch succesvol zal zijn en de kosten 

betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Voor de 

geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke 

reserve onder het eigen vermogen gevormd ter 

hoogte van het geactiveerde bedrag. De afschrijving 

van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan 

zodra de commerciële productie is gestart en vindt 

plaats over de verwachte toekomstige gebruiksduur 

van het actief. 

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaar-

deerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende 

kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toe-

komstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehou-

den met de bijzondere waardeverminderingen die 

op balansdatum worden verwacht. 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen.

Financiële vaste activa
De hieronder opgenomen portefeuilles financie-

ringen en verstrekte leningen zijn gewaardeerd 

tegen de nominale waarde van de schuldrest per 

balansdatum. Participaties worden gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van nood-

zakelijk geachte voorzieningen op grond van de 

situatie bij de betrokken ondernemingen. Afwaar-

dering kan plaatsvinden bij zowel een structurele 

waardevermindering als bij een niet-structurele 

waardevermindering. Structureel betekent dat het 

niet voorzienbaar is dat de waardevermindering zal 

ophouden te bestaan. Met een structurele waar-

devermindering moet rekening worden gehouden, 

met een niet-structurele waardevermindering mag 

rekening worden gehouden. 

Belastinglatentie
Belastinglatenties worden gewaardeerd op  

nominale waarde.

Overige vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen de 

geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de nood-

zakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt aangehouden in over-

eenstemming met de vereisten volgens Richtlijn 

voor de jaarverslaggeving 640 ’Organisaties zonder 

winststreven’. 

 Grondslagen voor  resultaatbepaling 

Rentemarge
Rentebaten en rentelasten worden op basis van 

het toerekeningsbeginsel verantwoord in de staat 

van baten en lasten voor alle rentedragende 

instrumenten.

Behandelkosten
De aan geldnemers in rekening gebrachte kosten 

voor het verstrekken van financieringen worden als 

opbrengst verantwoord op het moment van het 

verlijden van de hypotheek, dan wel bij uitboeking 

van de financiering. 

  IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 
1. Immateriële vaste activa Software

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 478

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -

Boekwaarde 478

Mutaties

Investeringen 661

Desinvesteringen -

Afschrijvingen 144

Waardeverminderingen -

Afschrijvingen desinvesteringen -

Saldo 517

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 1.139

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 144

Boekwaarde 995

Afschrijvingspercentage 20%
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  MATERIËLE VASTE ACTIVA 
2. Materiële vaste activa Computer- 

apparatuur

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 81

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -

Boekwaarde 81

Mutaties

Investeringen 23

Desinvesteringen -

Afschrijvingen 19

Waardeverminderingen -

Afschrijvingen desinvesteringen -

Saldo 4

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 104

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 19

Boekwaarde 85

Afschrijvingspercentage 20%

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2019 2018

Stand per 1 januari 53.504 62.304

Af:  afgelost door provincies 9.000 8.800

Stand per ultimo 44.504 53.504

 Financiële vaste activa 

3. Uitgezette Convenantsleningen

De uitgezette convenantsleningen zijn vorderingen die het Groenfonds heeft op de provincies. In IPO-ver-

band is voor de provincies een vaste verdeelsleutel voor deze vorderingen overeengekomen. De opgeno-

men bedragen betreffen het provinciale aandeel in grondaankopen voor natuur, met tussenkomst van de 

voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG).

De juridische grondslag voor het verstrekken van de convenantsleningen aan provincies is het “LNV-IPO 

Convenant 1997” van 15 februari 1997, gesloten tussen het ministerie van LNV en het samenwerkings-

verband Interprovinciaal Overleg. De convenantsleningen zijn benut ter financiering van het provinciale 

aandeel in grondaankopen ten behoeve van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen EHS). Vanaf 1 januari 

2008 zijn er geen opnamen meer mogelijk door provincies uit de convenantsleningen.

De rente in 2019 over deze leningen ten laste van de provincies bedraagt 5,92% (2018: 5,56%). 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) geïnvesteerd in projecten met een 

Groenverklaring.

4. Uitgezette EHS-leningen

EHS-leningen zijn aan het ministerie van LNV verstrekte financieringen voor investeringen in het Nationaal 

Natuurnetwerk (voorheen EHS). De opgenomen bedragen betreffen het rijks-aandeel in grondaankopen 

voor natuur met tussenkomst van de voormalige Dienst Landelijk Gebied. De grondslag hiervoor is de per 

januari 2003 gesloten “Overeenkomst inzake het aantrekken, beschikbaar stellen en beheren van geldlenin-

gen ten behoeve van grondaankopen voor natuur”, tussen Nationaal Groenfonds en het ministerie van LNV.

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2019 2018

Stand per 1 januari 111.241 120.746

Bij:  opgenomen bedragen 8.522 8.697

Af:   afgelost 18.016 18.202

Stand per ultimo 101.747 111.241

Het gemiddelde rentepercentage per balansdatum bedraagt: 1,92% (2018: 2,41%).

5. Uitgezette EHS-leningen

De “Kaderovereenkomst financiering grondaankopen EHS”, gesloten per 25 november 2004, en de aan-

vulling hierop van 14 februari 2008, tussen Vereniging Natuurmonumenten, De12Landschappen (voorheen 

Stichting Unie van Provinciale Landschappen), Stichting Groenfonds en het ministerie van LNV, is de 

grondslag voor het verstrekken van deze leningen. Deze zogenoemde PNB-leningen worden benut voor de 

financiering van grondaankopen voor de particuliere natuurbeschermingsorganisaties in het kader van het 

Nationaal Natuurnetwerk (voorheen EHS).

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

per balansdatum op de leningen bedraagt 1,28% (2018: 1,77%).

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2019 2018

Stand per 1 januari 215.369 224.505

Bij:  opgenomen bedragen 34.906 17.590

Af:   afgelost 44.450 26.726

Stand per ultimo 205.825 215.369

H
O

O
FD

S
T

U
K

 6
. JA

A
R

R
E

K
E

N
IN

G
 2

0
19

44 45



6. Overige verstrekte leningen aan overheden

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

aan specifieke verplichtingen van de betreffende overheid.

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2019 2018

Stand per 1 januari 1.638 4.780

Bij: herrubricering lening 384 -

Af:  afgelost 1.254 3.142

Stand per ultimo - 1.638

7. Voorfinancieringen Particulier Natuurbeheer

Dit betreft aan private partijen verstrekte leningen ter voorfinanciering van te ontvangen subsidie-uitkerin-

gen voor Particulier Natuurbeheer onder zowel het oude regime, de Voorfinanciering Particulier Natuur-

beheer (VPN) als het nieuwe regime, de Voorfinanciering Subsidieregeling Particulier Natuurbeheer (VSPN). 

Het Groenfonds verstrekt deze VSPN-financieringen op basis van de “Overeenkomst tot uitvoering van de 

Voorfinanciering Subsidie Particulier Natuurbeheer” tussen het Groenfonds en het ministerie van LNV. 

Artikel 2.3 van deze overeenkomst geeft het volgende aan: ‘Op grond van de VSPN Overeenkomst verstrekt 

het Groenfonds aan de Subsidiegerechtigde 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 Groenfonds en de 12 individuele provincies. De onderliggende transac-

ties staan hieronder vermeld als pVSPN.

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-porte-

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

Deze leningen zijn uitgegeven onder borgstelling van de provincies. Een voorwaarde voor de borgstelling 

is dat voldaan wordt aan de bepalingen opgenomen in artikel 5 en 6 van de uitvoeringsovereenkomst 

2002 tussen het Groenfonds, het ministerie van LNV en het IPO. In het verslagjaar 2019 is voldaan aan 

deze bepalingen. 

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2019 2018

Stand per 1 januari 179.661 186.722

Bij:  opgenomen bedragen - 406

Af:   afgelost 7.537 7.467

Stand per ultimo 172.124 179.661

8. Overige verstrekte leningen aan private partijen

Dit betreft diverse verstrekte leningen ten behoeve van natuur- en landschapsprojecten van particulie-

ren en ondernemers en innovatieve projecten die in brede zin bijdragen aan de kwaliteit van de groene 

leefomgeving. 

Deze leningen zijn (deels laagrentend) verstrekt met gelden uit het beschikbare investeringsvermogen.  

Waar mogelijk is recht van hypotheek gevestigd..

Het verloop van de portefeuille is als volgt: 2019 2018

Stand per 1 januari 56.257 45.280

Bij/af: herrubricering lening 385

Bij:      opgenomen bedragen 28.315 19.238

Af:       afgelost 14.192 10.639

Af:       mutatie waardevermindering vordering 324 3.339

Af:       mutatie nog op te nemen leningen (in depot) -6.810 -5.717

Stand per ultimo 77.251 56.257

De voorziening kredietrisico’s ultimo 2019 bedraagt € 4,0 miljoen. 

Met ingang van 2019 worden de nog op te nemen leningen of bedragen niet meer in de financiële admi-

nistratie bijgehouden. Deze verplichtingen zijn wel inzichtelijk in het financieringen systeem en bedragen 

per 31-12-2019 7,2 mln.

Naam Vestigingsplaats Per datum Verkrijgingsprijs Aandeel in het  
geplaatste kapitaal

GROWX BV Amsterdam 14 april 2016 € 56.250  5%

9. Participaties

Per balansdatum heeft Groenfonds de volgende participaties aangegaan:

Het verloop van de participaties is als volgt: 2019 2018

Stand per 1 januari 56 56

Bij: nieuw participaties - -

Af:  waardevermindering participatie 56 -

Af:  afgeloste participaties - -

Stand per ultimo - 56
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10. Actieve belasting latentie

Het verloop van de actieve belastinglatentie is als volgt: 2019 2018

Stand per 1 januari 500 -

Bij: te verrekenen verliezen komende jaren 267 500

Af:  verrekende verliezen huidig jaar 367 -

Stand per ultimo 400 500

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

verwachte winsten voor de resterende acht jaren. 

 Vlottende activa 

11. Groenfonds Projectrekeningen

Dit betreffen projectrekeningen die per ultimo een debetstand vertonen.

2019 2018

Stand per ultimo 24.864 20.852

Aantal per ultimo 14 11

Kredietlimiet op deze projectrekening 67.803 67.803

12. Overige vorderingen en overlopende activa

Hieronder zijn opgenomen: 2019 2018

Debiteuren (incl. voorziening) 2.010 446

Rente lening U/G 2.588 3.429

Rente uit derivaten 696 621

Te ontvangen vennootschapsbelasting 104 119

Overige overlopende activa 50 87

5.448 4.702

De voorziening kredietrisico’s ultimo 2019 bedraagt € 0,1 miljoen.

13. Verplicht bij het Rijk aangehouden gelden

2019 2018

Aangehouden bij Ministerie van Financiën 65.533 77.520

Nationaal Groenfonds participeert in het Geïntegreerd Middelenbeheer van de rijksoverheid, voor zover 

het overheidsmiddelen betreft. De basis voor het aanhouden van middelen bij het ministerie van Financiën 

is vastgelegd in de “Overeenkomst terzake van de rekeningen-courant Groenfonds”. Hierin is opgeno-

men dat “de door het Rijk aan het Groenfonds beschikbaar te stellen rijksmiddelen en de daaraan toe te 

rekenen rente-opbrengsten door het Groenfonds zullen worden aangehouden op een rekening bij ’s Rijks 

schatkist”. Op deze rekening worden tevens de krachtens de Wet Fido ten behoeve van decentrale over-

heden middelen aangehouden.

14. Liquide middelen

2019 2018

Banken 212.903 230.407

Het bij banken uitstaande saldo wordt met name aangehouden bij de Rabobank, ING, Triodos en de Volks-

bank. Onder de liquide middelen valt een bankgarantie van € 24.660,- inzake huurverplichtingen van het 

kantoorpand, Utrechtseweg 12 te Amersfoort. 

De toevoeging uit bestemming betreft het resultaat 2017.

De onttrekking wettelijk reserve betreft het activeren van projectkosten transitie.

 Passiva 
Eigen Vermogen

15. Revolverend Fonds

2019 2018

Stand per 1 januari 58.867 61.659

Bij: toegevoegd uit bestemming resultaat 157 -

Af:  onttrekking t.g.v. bestemmingsreserve 9.989 -428

       ontrekking t.g.v. wettelijke reserve 517 -

       overige onttrekkingen - 478

       resultaat 2018 - 2.741

Stand per ultimo 48.518 58.867
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16. Wettelijke reserve

2019 2018

Stand per 1 januari 478 -

Bij: toevoeging 517 478

Stand per ultimo 995 478

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.

17. Bestemmingsreserve Algemene Risico’s

Dit betreft een bestemmingsreserve voor insolventie.

Het verloop is als volgt: 2019 2018

4.768 5.196

af/bij:  mutatie bestemmingsreserve 9.989 -428

Stand per ultimo 14.757 4.768

Langlopende schulden

18. Aangehouden rentereserve Convenantsleningen

De provincies storten sinds 1999 jaarlijks gezamenlijk € 11,3 miljoen ten gunste van het Groenfonds, 

voor de verplichtingen uit hoofde van de aan de provincies en DLG verstrekte Convenantsleningen. 

Deze afspraak loopt voor onbepaalde tijd. In de praktijk is het beleid 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 

verplichtingen kunnen worden voldaan, indien en voor zover de jaarlijkse € 11,3 miljoen vanwege 

rentestijgingen hiertoe niet toereikend mocht zijn. Indien de jaarlijkse € 11,3 miljoen en deze reserve niet 

voldoende mochten zijn voor de rente- en aflossingsverplichting op de Convenantsleningen, dan zijn de 

provincies gehouden hiervoor aanvullende middelen aan het Groenfonds ter beschikking te stellen. Dit kan 

door verlenging 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).

Het verloop is als volgt: 2019 2018

Stand per 1 januari 2.301 3.220

Bij: gestort door provincies 11.345 11.345

Af:  rente Convenantslening 3.176 3.464

       aflossing Convenantslening 9.000 8.800

Stand per ultimo 1.470 2.301

Provinciale revolverende fondsen

19. Provincie Limburg

Dit revolverend fonds dat door het Groenfonds voor de provincie Limburg werd beheerd is in 2019 opge-

heven. De € 2,5 miljoen is teruggestort aan de provincie

2019 2018

Provincie Limburg - 2.500

Stand per ultimo - 2.500

Uitgezet in leningen - -

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.

2019 2018

Provincie Gelderland 4.000 4.000

Stand per ultimo 4.000 4.000

Uitgezet in leningen 592 692

De omvang van de mutatie wordt verklaard door de toename van het aantal Revolverend fonds financie-

ringen en het risicoprofiel daarvan.
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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.

2019 2018

Provincie Brabant 10.000 10.000

Stand per ultimo 10.000 10.000

Uitgezet in leningen 162 -

22. Waterinnovatiefonds

Dit betreft een revolverend fonds dat door het Groenfonds voor het Hoogheemraadschap Hollands  

Noorderkwartier wordt beheerd. Het totaal gecommitteerd fondsvermogen bedraagt € 2,0 miljoen.  

Dit is volledig gestort. 

Overige langlopende schulden

23. Aangetrokken RF leningen

Groenfonds heeft de beschikking gekregen over € 8,8 miljoen voor onbepaalde tijd om ons investeringsver-

mogen 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 com-

pensatiegelden. Daarnaast is in 2019 een lening bij de Triodos bank ad. € 15 miljoen opgenomen.

Het verloop is als volgt: 2019 
Perc.

2019 
Bedrag

2018 
Perc.

2018 
Bedrag

Stand per 1 januari 0,00% 8.811 0,00% -

Bij: opgenomen bedragen 0,25% 15.000 0,00% 8.811

Af:  afgelost 0,25% 667 0,00% -

Stand per ultimo 0,15% 23.144 0,00% 8.811

2019 2018

Hoogheemraadschap 2.000 -

Stand per ultimo 2.000 -

Uitgezet in leningen 400 -

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2019 2018

- Langer dan 5 jaar 13.144 8.811

- Langer dan 1 jaar, maar korter dan 5 jaar 8.000 -

- Korter dan een jaar  
   (verantwoord onder kortlopende schulden)

2.000 -

Totaal 23.144 8.811

24. 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: 2019 
Perc.

2019 
Bedrag

2018 
Perc.

2018 
Bedrag

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

Bij: opgenomen bedragen 0,00% 7.900 0,12% 54.900

Af:  afgelost 0,18% 10.674 0,57% 65.016

Stand per ultimo 0,91% 58.705 0,91% 61.480

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2019 2018

- Langer dan 5 jaar 1.000 2.300

- Langer dan 1 jaar, maar korter dan 5 jaar 10.520 48.504

- Korter dan een jaar  
   (verantwoord onder kortlopende schulden)

47.185 10.675

Totaal 58.705 61.480

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende  
zekerheden gegeven: 2019 2018

- door provincies afgegeven garanties 44.400 44.400

- verpanding door Groenfonds verstrekte leningen 14.304 17.080

Totaal 58.704 61.480
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25. Aangetrokken EHS-leningen

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

Het verloop is als volgt: 2019 
Perc.

2019 
Bedrag

2018 
Perc.

2018 
Bedrag

Stand per 1 januari 2,41% 111.240 2,62% 120.746

Bij: opgenomen bedragen 0,79% 8.522 1,30% 8.696

Af:  afgelost 2,87% 18.016 3,30% 18.202

Stand per ultimo 1,92% 101.746 2,41% 111.240

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2019 2018

- Langer dan 5 jaar 37.994 39.700

- Langer dan 1 jaar, maar korter dan 5 jaar 46.817 53.524

- Korter dan een jaar  
   (verantwoord onder kortlopende schulden)

16.935 18.016

Totaal 101.746 111.240

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende  
zekerheden gegeven: 2019 2018

Borgstelling door Ministerie van LNV 101.746 111.240

26. Aangetrokken PNB-leningen

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

Het verloop is als volgt: 2019 
Perc.

2019 
Bedrag

2018 
Perc.

2018 
Bedrag

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

Bij: opgenomen bedragen 0,46% 34.906 0,80% 17.590

Af:  afgelost 3,15% 44.450 3,76% 26.726

Stand per ultimo 1,28% 205.825 1,77% 215.369

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2019 2018

- Langer dan 5 jaar 125.277 106.300

- Langer dan 1 jaar, maar korter dan 5 jaar 36.453 64.619

- Korter dan een jaar  
   (verantwoord onder kortlopende schulden)

44.095 44.450

Totaal 205.825 215.369

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende  
zekerheden gegeven: 2019 2018

Borgstelling door Ministerie van LNV 19.930 19.930

27. Aangetrokken leningen VSPN

Dit betreft bij het ministerie van Financiën aangetrokken leningen. 

Het verloop is als volgt: 2019 
Perc.

2019 
Bedrag

2018 
Perc.

2018 
Bedrag

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

Bij: opgenomen bedragen - - -

Af:  afgelost - - - -

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

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2019 2018

- Langer dan vijf jaar 14.790 14.790

- Langer dan een jaar 2.490 5.140

- Korter dan een jaar  
   (verantwoord onder kortlopende schulden)

2.650 -

Totaal 19.930 19.930

28. Aangetrokken leningen pVSPN

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

Het verloop is als volgt: 2019 
Perc.

2019 
Bedrag

2018 
Perc.

2018 
Bedrag

Stand per 1 januari 2,45% 103.000 2,45% 98.000

Bij: opgenomen bedragen 0,00% 45.000 0,00% 5.000

Af:  afgelost 0,78% 16.000 -

Stand per ultimo 1,65% 132.000 2,45% 103.000

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende  
zekerheden gegeven: 2019 2018

Borgstelling door Ministerie van LNV 205.825 215.369
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Gespecificeerd in resterende looptijd: 2019 2018

- Langer dan vijf jaar 43.000 38.000

- Langer dan een jaar 48.000 49.000

- Korter dan een jaar  
   (verantwoord onder kortlopende schulden)

41.000 16.000

Totaal 132.000 103.000

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende  
zekerheden gegeven: 2019 2018

Borgstelling door provincies 132.000 103.000

29. Aflossingsverplichtingen

Aan geldgevers zijn per ultimo de volgende  
zekerheden gegeven: 2019 2018

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 153.867 92.144

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

2019 2018

Stand per 1 januari 43.698 24.711

Mutatie rijkscompensatiegelden 7.094 18.825

Af:  bestemd resultaat 157

Bij: Nog te bestemmen resultaat 1.415 162

37.863 43.698

30. Overige trekkingsrechten

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

De mutatie in nog te bestemmen resultaat betreft het resultaat over 2019. Het bestemde resultaat betreft 

het resultaat van 2017.

31. Groenfonds Projectrekeningen

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

2019 2018

Te betalen sociale lasten en loonheffing 87 -

32. Te betalen pensioenen

Alle facturen tot en met 31-12-2019 van de pensioen verzekeraar zijn betaald per 31-12-2019

33. Te betalen sociale lasten en loonheffing

2019 2018

Stand per 1 januari - -

af/bij   mutatie voorziening 46 -

Stand per ultimo 46 -

34. Verplichting vakantiedagen

Dit betreft een verplichting voor nog niet opgenomen vakantiedagen.

2019 2018

Stand per ultimo 241.505 287.436

Aantal per ultimo: 32 66

Daarnaast heeft het Groenfonds projectenrekeningen die een debetstand toestaan.

2019 2018

Rente beheerportfeuilles 4.405 5.625

Overlopende passiva (o.a. betalingen onderweg) 4.681 9.762

9.086 15.386

35. Overige schulden en overlopende passiva
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 6.5 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Gebruik financiële instrumenten

Financiële instrumenten worden slechts gebruikt 

om lopende risico’s (vanwege verstrekte – of 

hard toegezegde financieringen) af te dichten. 

Het beleid is er op gericht de gevolgen van rente-

schommelingen te beperken. De renterisico’s 

worden afgedekt met renteswap contracten.  

De marktwaarde van de renteswaps bedraagt per 

31-12-2019 € 48,3 miljoen negatief (2018: € 44,8 

miljoen negatief). De negatieve marktwaarde in 

de renteswaps wordt gecompenseerd door een 

positieve marktwaarde in de verstrekte leningen. 

Het Groenfonds loopt geen liquiditeits- en ren-

terisico’s, anders dan uit hoofde van de normale 

bedrijfsvoering. 

Per balansdatum is een ineffectiviteitsmeting  

uitgevoerd. Uit deze toets is gebleken dat bij  

één portefeuille sprake is van een ineffectiviteit  

die voortvloeit uit de hedgerelatie, te weten 

VSPN-leningen, € 167.249,-.

De rentederivaten worden ingezet ter afdekking  

van het renterisico op portefeuilleniveau. Bij de 

financiering van de portefeuille wordt gebruik 

gemaakt van vastrentende en variabel rentende 

financiering. De rentebasis van variabel rentende 

aangetrokken financiering is gebaseerd op  

1 – 6-maands Euribor, waarbij het kasstroomrisico 

wordt geaccepteerd. Dit kasstroomrisico is  

het verschil tussen 6-maands Euribor uit hoofde 

van het rente derivaat en het 1 – 6-maands 

Euribor uit hoofde van de variabel aangetrokken 

financiering. 

Renteswaps Convenantsleningen

Om renterisico’s voor de portefeuille Convenants-

leningen af te dekken, zijn de volgende renteswaps 

gecontracteerd:

-  Voor een nominaal bedrag van € 43 miljoen 

(2018: € 53 miljoen) contracten waarbij een vaste 

rente wordt betaald van gemiddeld 5,53% (2017: 

5,51%) en een variabele rente wordt ontvangen 

op basis van 6-maands Euribor. Deze contracten 

kennen looptijden met een einddatum variërend 

van 1 april 2020 tot 3 april 2023.

De totale marktwaarde van de renteswapporte-

feuille is per balansdatum € 6,4 miljoen negatief.

Met de swaps waarbij een vaste rente wordt  

betaald en een variabele rente wordt ontvangen  

zijn de renterisico’s (het risico van algehele stijging  

rente niveau op geld- en kapitaalmarkt) van de 

portefeuille Convenantsleningen voor de gehele 

looptijd (tot 2023) nagenoeg geheel afgedicht. 

Voorgaande betekent echter niet dat de risico’s  

van liquiditeits opslagen bovenop de ‘normale’ 

rentes op de geld- en kapitaalmarkt zijn afgedicht.

De swaps waarbij een variabele rente wordt  

betaald en een vaste rente wordt ontvangen zijn  

de ‘tegenhangers’ van gecontracteerde groene 

leningen. Deze groene leningen kennen 

rentevastheids perioden die nagenoeg gelijk zijn  

aan deze swaps.

De verplichtingen voor het Groenfonds uit hoofde 

van deze renteswaps worden gedekt door de 

garanties, zoals deze door de provincies zijn afge-

geven voor de portefeuille Convenantsleningen.

Renteswaps Voorfinanciering Subsidieregeling 

Particulier Natuurbeheer

Om renterisico’s voor de portefeuille Voorfinan-

ciering Subsidieregeling Particulier Natuurbeheer 

(VSPN) af te dekken, zijn de volgende renteswaps 

gecontracteerd:

-  Voor een nominaal bedrag van € 20,4 miljoen 

(2018: € 20,4 miljoen) contracten waarbij een 

vaste rente wordt betaald van gemiddeld 4,04% 

(2018: 4,04%) en een variabele rente wordt ont-

vangen op basis van 6-maands Euribor. Deze 

contracten kennen looptijden met een eindda-

tum variërend van 1 juli 2020 tot 1 december 

2035.

-  Voor een nominaal bedrag van € 4 miljoen 

(2018: € 4,0 miljoen) contracten waarbij een 

vaste rente wordt ontvangen van gemiddeld 

3,75% (2018: 3,75%) en een variabele rente wordt 

betaald op basis van 6-maands Euribor. Dit con-

tract heeft een einddatum van 3 december 2035.

De totale marktwaarde van de renteswap port-

efeuille is per balansdatum € 6,1 miljoen negatief.

Deze renteswaps zijn aangetrokken onder borgstel-

ling door het ministerie van LNV.

Renteswaps provinciale Voorfinanciering  

Subsidieregeling Particulier Natuurbeheer

Om renterisico’s voor de portefeuille provinci-

ale Voorfinanciering Subsidieregeling Particulier 

Natuurbeheer (pVSPN) af te dekken, zijn de  

volgende renteswaps gecontracteerd:

-  Voor een nominaal bedrag van € 128,2 miljoen 

(2018: € 131,1 miljoen) contracten waarbij een 

vaste rente wordt betaald van gemiddeld 3,39% 

(2018: 3,39%) en een variabele rente wordt ont-

vangen op basis van 6-maands Euribor. Deze 

contracten kennen looptijden met een eindda-

tum variërend van 1 december 2020 tot 2 januari 

2043.

-  Voor een nominaal bedrag van € 82 miljoen 

(2018: € 88 miljoen) contracten waarbij een vari-

abele rente wordt betaald op basis van 6maands 

Euribor en een vaste rente wordt ontvangen van 

2,28% (2018: 2,26%). Deze contracten kennen 

looptijden met een einddatum variërend van  

1 december 2021 tot 1 oktober 2040.

De totale marktwaarde van de renteswapporte-

feuille is per balansdatum € 35,6 miljoen negatief.

Deze renteswaps zijn aangetrokken onder borgstel-

ling door elk van de provincies.

Rente swaps VPN

Om renterisico’s voor de VPN af te dekken, zijn de 

volgende renteswaps gecontracteerd:

-  Voor een nominaal bedrag van € 3,0 miljoen 

(2018: € 3,0 miljoen) contracten waarbij een 

vaste rente wordt betaald van gemiddeld 1,11% 

(2018: 1,11%) en een variabele rente wordt ont-

vangen op basis van 6-maand Euribor. Dit con-

tract heeft een einddatum van 2 oktober 2023.

De totale marktwaarde van de renteswapporte-

feuille is per balansdatum € 0,2 miljoen negatief.

Deze renteswaps zijn aangetrokken onder borgstel-

ling door het ministerie van LNV.

Verplichting tot delen van een eventueel te 

kort na niet-nakoming BOEi

Het Restauratiefonds, gevestigd te Amersfoort, 

Utrechtseweg 12 heeft jegens het Groenfonds 

regresrecht ingeval er sprake is van een tekort 

na niet nakoming van Nationale maatschappij 

tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel 

Erfgoed B.V (BOEi) met een maximum van 27,5% 

van een tekort van de uit hoofde van de geldlening 

voortvloeiende vordering. Dit heeft betrekking op 

een achtergestelde aflossingsvrije overeenkomst 

van geldlening met een hoofdsom van € 500.000,- 

en met een looptijd van 10 jaar, welke op 1 decem-

ber 2016 toentertijd door Fondsenbeheer B.V. aan 

BOEi is verstrekt en per 16 juli 2019 door het Res-

tauratiefonds is overgenomen. 

Huurverplichtingen

Vanaf 1 januari 2020 huurt Nationaal Groenfonds 

huurt een verdieping in het pand Utrechtseweg 12 

in Amersfoort van JVC Stichting. Het huurcontract 

loopt 7 jaar (tot 1-1-2027). 

De totale huursom voor 2020 bedraagt € 98.639,- 

(incl. servicekosten en BTW). De huursom wordt 

jaarlijks vanaf 1-1-2021 geïndexeerd met de maand-

prijsindex cijfers volgens de consumentenprijs-

index (CPI) reeks alle huishoudens volgens de in 

het huurcontract opgenomen formule, met dien 

verstande dat tot 2% de volledige indexering wordt 

doorberekend en over het meerdere daarboven 

50%. 

Leaseverplichtingen

Het Groenfonds heeft en leaseovereenkomst met 

Athlon Carlease Nederland B.V. voor de inzet van 

3 auto’s. De leaseverplichting voor 2020 bedraagt 

€ 29.655,-. Na 2020 bedraagt de verplichting € 

8.741,- per jaar tot 1-1-2024.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op het moment van afronding van de jaarrekening 

wordt Nederland getroffen door het Corona-virus 

en volgen de overheidsmaatregelen tegen het ver-

spreiding van het Corona-virus zich in snel tempo 

op. Het uitbreken van dit virus en de preventieve 

maatregelen genomen door de overheid zorgen 

voor grote economische onzekerheid op tenminste 

de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere 

termijn. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk welke 

impact dit precies op het Groenfonds zal hebben, 

zowel qua ziekte van het personeel als qua moge-

lijke betalingsproblemen van schuldenaren van 

het Groenfonds. Wel duidelijk is dat het Coro-

na-virus zeker ook gevolgen zal hebben voor het 

Groenfonds. 
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 6.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

De rentebaten zijn als volgt nader te specificeren: realisatie
2019

begroting
2019

realisatie
2018

Rentebaten Revolverend fonds 3.090 2.890 2.195

Rentebaten MC leningen 8.492 8.522 8.827

Rentebaten projectrekeningen debet 278 120 106

Rentebaten liquide middelen -6 - -4

Rentebaten Convenantsleningen 167 159 187

Totaal 12.021 11.691 11.311

Het Groenfonds volgt de aanbevelingen van het 

RIVM en het kabinet, waaronder dat het personeel 

in zoveel als mogelijk thuis werkt. Er zijn op dit 

moment, 20 maart 2020, nog geen ziekmeldingen. 

Er wordt actief contact gehouden met klanten aan 

wie Groenfonds een financiering heeft verstrekt. 

Enerzijds ter ondersteuning van de klant en ander-

zijds om zo op klant- en portefeuilleniveau inzicht 

te krijgen en te houden in hoeverre zich betalings-

problemen van deze schuldenaren van het Groen-

fonds gaan voordoen.

De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer 

onzeker en onderhevig aan veranderingen. Aan-

gezien deze situatie niet kon worden voorzien op 

balansdatum is de eventuele impact hiervan op 

het fonds niet verwerkt in de jaarrekening per 31 

december 2019. Gegeven de hoge mate van onze-

kerheid over de ontwikkeling van de Corona-crisis 

is het ook nog niet mogelijk een redelijke schatting 

te geven van de impact hiervan op het fonds.

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de 

business continuity van het Groenfonds in gevaar 

komt. De IT-omgeving werkt naar behoren zodat 

werken op afstand goed functioneert, waardoor 

de continuïteit van het Groenfonds op dit moment 

niet in gevaar komt. Daarnaast zijn er vooralsnog 

nog geen aanwijzingen dat schuldenaren niet 

kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. 

Het bestuur is oordelend op grond van de gegeven 

omstandigheden van heden van oordeel dat het 

Fonds deze crisis kan doorstaan, voorshands op 

eigen kracht.

Verder hebben zich geen gebeurtenissen na balans-

datum plaatsgevonden welke van invloed zijn op de 

jaarrekening.

De rentebaten uit het Revolverend fonds UG (inclusief projectrekeningen) zijn € 0,4 miljoen hoger dan 

begroot. Dit ontstaat voornamelijk doordat de werkelijke rente (gemiddeld 4,9%) hoger is uitgevallen dan 

begroot (gemiddeld 4,1%). Deze rentebaten zijn overigens ook significant hoger dan 2018 door de sterke 

groei in uitzettingen uit het Revolverend fonds UG sinds 2016.

36. Rentebaten

De rentelasten zijn als volgt nader te specificeren: realisatie
2019

begroting
2019

realisatie
2018

Rentelasten aangetrokken leningen Revolverend fonds 67 375 -   

Rentelasten overige aangetrokken financieringen 2.385 2.338 2.561

Rentelasten saldi klanten (deposito + projectrekeningen) 1 - -

Rentelasten derivaten (saldo baten en lasten) 3.750 3.760 3.792

Overig renteresultaat & financieringskosten - 2

Totaal 6.203 6.473 6.355

De rentelasten aangetrokken leningen ten behoeve van Revolverend fonds UG leningen zijn €0,3 mln. 

lager dan begroot. Dit ontstaat doordat er ter versterking van de omvang van het investeringsvermogen 

Revolverend fonds de voorhanden funding van € 15 miljoen is volgetrokken tegen een fors lager tarief  

dan dat was begroot.

37. Rentelasten

38. Overige baten

De overige baten zijn als volgt nader te specificeren: realisatie
2019

begroting
2019

realisatie
2018

Behandelingskosten 362 167 210

Beheervergoedingen 146 125 149

Adviesdiensten 1 - 21

Beheerfee fondsmanagement 109 164 178

Totaal 618 456 558

De overige baten zijn € 0,2 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit ontstaat met name doordat de 

nieuwe productie Revolverend fonds UG hoger is uitgevallen dan begroot. En over deze nieuwe productie 

is gemiddeld gezien een hogere vergoeding voor behandelingskosten ontvangen dan voorzichtigheids-

halve was begroot. De beheerfee fondsmanagement valt lager uit doordat in 2018 een eenmalige  

implementatievergoeding van een nieuw fonds is ontvangen.

39. Personeelskosten

realisatie
2019

begroting
2019

realisatie
2018

Salarissen 1.471 2.545 -

Pensioen 133

Sociale lasten 210

Overige personeelskosten 608

Totaal 2.422 2.545 -

De personeelskosten zijn € 0,1 miljoen lager dan begroot, kortom nagenoeg conform verwachting.  

Het Groenfonds is vanaf 1 januari 2019 werkgever. Derhalve kende het Groenfonds in 2018 geen
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personeelskosten. Deze waren toen onderdeel van de managementvergoeding Fondsenbeheer BV welke 

gerubriceerd zijn onder de overige kosten. Het aantal gemiddelde fte bedroeg gedurende het boekjaar 

18,3 (2018: 0). Het aantal werknemers dat buiten Nederland werkzaam is 0 FTE.

40. Overige kosten

De kosten zijn als volgt te specificeren:

realisatie
2019

begroting
2019

realisatie
2018

Kosten externe partijen incl. FBNL 1.336 1.520 4.212

Overige kosten 510 493 696

Totaal 1.846 2.013 4.908

De kosten externe partijen (inclusief fondsenbeheer) zijn €0,2 miljoen lager dan begroot. Voor 2019 is  

€ 0,2 miljoen aan niet te activeren projectkosten begroot. Deze kosten zijn daadwerkelijk slechts op €50K 

uitgekomen. Daarentegen zijn de kosten omtrent de Treasury dienstverlening, in verband met het aantrek-

ken van aanvullende funding voor het Revolverend fonds UG , intensiever ingezet dan begroot (+ 70K). 

In 2018 was Fondsenbeheer BV de enige ‘externe’ partij en bedroegen deze kosten €4,2 miljoen (inclusief 

kosten voor personeel welke in 2019 vallen onder de rubriek personeelskosten). 

De overige kosten vallen iets hoger uit dan begroot (+ €17K). Dit ontstaat voornamelijk door hogere 

advieskosten in verband met het verhogen van het investeringsvermogen ten behoeve van het 

Revolverend fonds UG (+€70K). Daarentegen zijn de communicatiekosten €50K lager uitgevallen dan 

begroot met name door uitstel van extra activiteiten.

41. Afschrijvingskosten

realisatie
2019

begroting
2019

realisatie
2018

Afschrijving 162 300 -

Totaal 162 300 -

De afschrijvingskosten vallen lager uit dan begroot (- € 138K). Het verschil ontstaat doordat de betreffende 

activa pas vanaf 1 juni 2019 in de afschrijving zit (na afloop transitie) en doordat de betreffende kosten iets 

lager zijn uitgevallen dan begroot. 

42. Mutaties voorziening kredietrisico’s

realisatie
2019

begroting
2019

realisatie
2018

Dotatie voorziening 490 - 4.182

Vrijval voorziening - - 290

490 - 3.892

De mutatie Voorziening kredietrisico’s valt € 0,5 miljoen hoger uit dan begroot (niet begroot). Dit betreffen 

drie nieuwe insolvente debiteuren en een mutatie op een bestaande insolvente debiteur door de te ont-

vangen rente bij de hoofdsom van de lening bij te schrijven (is/wordt niet ontvangen van de klant).

43. Vennootschapsbelasting

realisatie
2019

begroting
2019

realisatie
2018

Verschuldigde vennootschapsbelasting 100 194 -545

100 194 -545

Het Vpb-tarief over het belastbare bedrag tot en met € 200.000 is 19%. Daarboven is het tarief 25%. Om 

het restant van het negatieve resultaat van 2018 fiscaal te verrekenen met verwachte winsten voor de 

komende negen jaren is de actieve latentie herrekend.

 6.7 RAPPORTAGE WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT) 

mr. J.P. Schaaij  

MBA

mr. J.P. Schaaij 

 MBA

Functie fondsdirecteur fondsdirecteur

Duur dienstverband geheel 2019 geheel 2018

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 0,9

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 165.742 146.467

Beloning betaalbaar op termijn   18.574   17.442

Totaal bezoldiging 184.316 163.909

Toepasselijke WNT-maximum op basis van 1.0 FTE 194.000 170.100 (o.b.v. 0,9)

Motivering indien overschrijding nvt nvt

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienst-

betrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 

ontvangen.
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Hieronder zowel voor 2019 als 2018 de vergoeding aan bestuursleden (in kader van de WNT ‘toezicht-

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

functionarissen geldende norm (exclusief BTW):

2019
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 functieinvulling 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 29.100 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400

Bezoldiging

Beloning

- inclusief BTW 18.150 14.520 - 7.865 7.865 7.865

- exclusief BTW 15.000 12.00 - 6.500 6.500 6.500

Belastbare onkostenvergoedingen - - 2.916 - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - -

Subtotaal 18.150 14.520 2.916 7.865 7.865 7.865

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - -

Totaal bezoldiging 18.150 14.520 2.916 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.

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 functieinvulling 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.

 6.8 OVERIGE GEGEVENS 

 Controleverklaring 
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

 (Statutaire) regeling betreffende de bestemming van het resultaat å
In de statuten van het Groenfonds zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de bestemming van het 

resultaat. Deze bepalingen zijn opgenomen in de “Uitvoeringsovereenkomst 2002” tussen het ministerie 

van LNV, de provincies (IPO) en 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.

Over het jaar 2019 bedroeg de verhouding tot het gewogen gemiddelde van Trekkingsrechten van het 

Ministerie van LNV versus de gezamenlijke provincies 97,5%:2,5%.

 Bestemming van het resultaat over 2019 
Het resultaat voor bestemming ad € 1.416.000,- is in de balans opgenomen onder “Overige Trekkingsrech-

ten”, conform de Uitvoeringsovereenkomst die het Rijk, de provincies en Nationaal Groenfonds in 1995 

hebben afgesloten en in 2002 hebben herzien.

Het bestuur van het Groenfonds stelt aan het Ministerie van LNV voor het resultaat voor bestemming over 

het boekjaar 2019 als volgt te bestemmen:

- Toevoeging aan de compensatiegelden (inclusief provinciaal deel) €  40.559,-

- Toevoeging aan de bestemmingsreserve (naar Eigen Vermogen) €  1.375.441,-

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt, maar toegevoegd aan het nog te bestemmen resultaat 

(balanspost 30). 
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 Algemeen 
Het op het Groenfonds van toepassing zijnde 

‘Normenkader financieel beheer semipublieke 

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 risicobeheer-

sing- en controlesystemen alsmede inzicht in en 

evaluatie van risico’s”. 

 Context In Control Statement 
Het risicobeheersing- en controlesysteem is er  

op gericht te waarborgen dat strategische,  

operationele en financiële doelstellingen worden 

gerealiseerd, de verslaggeving betrouwbaar is  

en wet-/regelgeving wordt nageleefd. Het interne 

risicobeheersing- en controlesysteem biedt  

overigens geen absolute zekerheid dat deze doel-

stellingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Het risicobeheersings- en controlesysteem krijgt 

vorm via de ingerichte riskmanagementcyclus, die 

is geïntegreerd in de strategische planningscyclus. 

De riskmanagementcyclus 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 controle- 

systemen over het afgelopen boekjaar

3.  de belangrijkste tekortkomingen in de interne 

risicobeheersings- en controlesystemen die in 

het boekjaar zijn geconstateerd en welke even-

tuele significante wijzigingen in die systemen  

zijn aangebracht respectievelijk voorzien en

4.  de gevoeligheid van de resultaten voor materiële 

wijzigingen in externe omstandigheden

 Risicobeheersing 2019 
In 2019 heeft het management het risicobe-

heersingskader en de belangrijkste risico’s (en 

beheersing ervan) geëvalueerd en getoetst aan 

de risicobereidheid. Daarbij is tevens de analyse 

betrokken van de belangrijkste ontwikkelingen, 

waaronder de verdere verzelfstandiging en de 

hiermee gepaard gaande transitie, met een moge-

lijke 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 belangrijkste beheersmaatre-

gelen en ontwikkeling van de belangrijkste risico’s 

wordt continu bewaakt door het management zelf 

(first-line). Daarnaast worden de strategisch en 

tactische risico’s regelmatig beoordeeld de risk-

manager (second-line) , de operationele risico’s 

beoordeeld en getest door de externe Internal 

auditpartij (third-line) en worden risico’s ten aanzien 

van de betrouwbaarheid van de verslaggeving 

beoordeeld door de externe accountant (fourth-

line). De uitkomsten van deze evaluaties zijn 

gedeeld met (de Financiële Commissie van) het 

bestuur van het Groenfonds.

De uitgevoerde audits zijn door de Internal audit 

partij verricht aan de hand van het auditjaarplan 

2019. In dit plan is aangegeven welke kernpro-

cessen wanneer worden getoetst. Daarnaast is in 

verband met de verzelfstandiging aan een viertal 

onderwerpen expliciete aandacht besteed:

1.  Toets op opzet projectplan verzelfstandiging 

door de accountant en kwaliteit van de terug-

rapportage door met management aan het 

bestuurd door de internal auditpartij;

2.  Begeleiding bij en controle op datamigratie  

door de accountant;

3.  Toets op opzet en bestaan van de autorisaties 

binnen de kernsystemen door de Internal 

auditpartij;

4.  Evaluatie op naleven van de SLA’s door de 

nieuwe externe partijen, betrekking hebbende 

op de diensten IT, Personeels- en salarisadmi-

nistratie, Treasury en Internal auditing door het 

management.

Per kwartaal is de voortgang van de activiteiten van 

de risicomanagementfunctie en de belangrijkste 

adviezen en aandachtspunten vanuit riskmanage-

ment, de externe Internal Auditing en de externe 

accountant met het bestuur besproken. 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 het proces-

management algemeen, de monitoring omtrent 

uitbestedingsbeleid en uitvoering van het krediet-

verleningsproces in 2019 extra aandacht heeft 

gevergd. 

Fondsenbeheer heeft voor de geleverde diensten 

(tot aan 1 juni 2019) een In Control Statement aan 

het Groenfonds afgegeven.

In 2020 wordt, ter verdere optimalisering van de 

risicobeheersing, het testen van de key-risks verder 

uitgebreid. Aanleiding hiervoor is met name het feit 

dat het Groenfonds vanaf 1 juni 2019 geen gebruik 

meer maakt van de dienstverlening van Fondsenbe-

heer. Daarom heeft het Groenfonds gedurende de 

2e helft 2019 de beschrijving van de kernprocessen 

herijkt, inclusief het bepalen van de operationele 

keyrisks en keycontrols per kernproces hierbij. Deze 

kernprocessen zullen m.n. de basis zijn voor het 

testwerk door de Internal auditpartij. 

 In Control Statement 
Verbindend met de hiervoor geschetste context 

geeft het Bestuur van de Stichting Groenfonds een 

In Control Statement af, met de toelichting dat:

∞  Het risicobeheersing- en controlesysteem in 

2019 naar behoeven heeft gefunctioneerd;

∞  Het risicobeheersing- en controlesysteem een 

redelijke mate van zekerheid biedt dat wezenlijke 

risico’s waaraan het Groenfonds is blootgesteld 

zijn onderkend en dat ook op adequate wijze 

wordt gestuurd op beheersing van deze risico’s;

∞  Er geen indicaties bekend zijn welke veronder-

stellen dat het interne risicobeheersing- en con-

trolesysteem niet goed zal functioneren in 2020.

De directeur van het Groenfonds verklaart hierbij 

de inhoud van het In Control Statement te onder-

schrijven en verklaart dat het bestuur van de 

Stichting Groenfonds dit In Control Statement kan 

afgeven. 

 7 IN CONTROL STATEMENT 
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Amersfoort, 20 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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Aan: Het Bestuur van Stichting Groenfonds 

 Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van het resul-

taat over 2019 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 2019; 

2. de winst-en-verliesrekening over 2019; 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 onafhankelijkheids-

regels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accoun-

tants (VGBA). 

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

oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling wnt niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 

in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat 

wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leiding-

gevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 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 voorzitter; 

∞  kerncijfers; 

∞  over het Groenfonds; 

∞  verslag van het bestuur; 

∞  bestuur; 

∞  de overige gegevens. 

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. 

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 overeen-

stemming 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; 

∞  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; 
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∞  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 omstan-

digheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in conti-

nuïteit 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 toelich-

tingen 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 de raad 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, 20 maart 2020 

MAZARS N.V. 

Origineel was getekend door: J.C. van Oldenbeek MSc RA

 AFM 
De Autoriteit Financiële Markten 

(AFM) houdt toezicht op de 

financiële markten: op sparen, 

beleggen, verzekeren en lenen. 

De AFM houdt toezicht op 

de manier waarop financiële 

instellingen met hun klanten 

omgaan en op de manier waarop 

partijen met elkaar omgaan op de 

financiële markten. Het Nationaal 

Groenfonds beschikt over een 

vergunning voor het aanbieden 

van hypothecair en consumptief 

krediet onder de Wet financieel 

toezicht (Wft), onder toezicht van 

de Autoriteit Financiële 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 Groenfonds 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 Landbouw-

gronden (BBL) koopt, verkoopt 

en verpacht gronden en 

gebouwen in het landelijk 

gebied. De uitvoering van de 

werkzaamheden van BBL gebeurt 

sinds 2015 door medewerkers 

van RVO.nl

 BCF 
Het Business Control Framework 

(BCF) is het samenstel van maat- 

regelen dat een nderneming 

stuurt in de richting van het 

behalen van haar doelen. 

 BGfo 
In het Besluit Gedragstoezicht 

financiële ondernemingen Wft 

worden de bepalingen van deel 4 

van de Wet op het financieel toe-

zicht (Wft), het Deel Gedragstoe-

zicht financiële ondernemingen 

uitgewerkt.

 CO2-rechten 
Emissiehandel is de handel in 

emissierechten. Deze emis-

siehandel vloeit voort uit het 

Kyoto-protocol. Emissierechten 

geven landen of bedrijven het 

recht om (een bepaalde hoeveel-

heid) broeikasgassen 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 provin-

cies en DLG en benut voor het 

provinciale aandeel in gron-

daankopen ten behoeve van de 

EHS (Natuurnetwerk Nederland). 

Vanaf 1 januari 2008 zijn er geen 

opnamen meer mogelijk. In de 

praktijk is het beleid er op gericht 

dat in 2023/2024 alle Conve-

nantsleningen zijn afgelost.

 DLG 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) 

was tot 1 maart 2015 een over-

heidsorgaan, vallend onder het 

ministerie van LNV. De dienst was 

het grondbedrijf van de overheid 

in het landelijk gebied. Het 

grootste deel van de taken is met 

ingang van 1 maart 2015 over-

gegaan 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 Natuur-

beleidsplan van het ministerie 

van LNV en staat voor een 

aaneengesloten natuurnetwerk 

in Nederland. In 1995 werd een 

start gemaakt met de uitvoering. 

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 Nederland’ 

(NNN).

 EHS-lening 
EHS-leningen zijn aan het minis-

terie van LNV verstrekte financie-

ringen voor investeringen in het 

Natuurnetwerk Nederland. De 

opgenomen bedragen betreffen 

het rijks-aandeel in grondaanko-

pen voor natuur.

 Eonia 
Eonia (Euro OverNight Index 

Average) is het eendaags inter-

bancaire rentetarief voor  

het eurogebied. 

 Euribor  
Euribor (Euro Interbank Offered 

Rate) is het benchmarktarief op 

de geldmarkt waartegen inter-

bancaire termijndeposito’s met 
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een vaste looptijd tot en met 

één jaar binnen het eurogebied 

aangeboden worden.

 FBNL 
Alle operationele activiteiten 

voor het Nationaal Groenfonds 

werden tot medio 2019 uit-

gevoerd door Fondsenbeheer 

Nederland. De dienstverlening 

van Fondsenbeheer Nederland 

is contractueel vastgelegd in 

een managementovereenkomst. 

Fondsenbeheer Nederland 

verstrekte dergelijke faciliteiten, 

zonder winstoogmerk, ook aan 

andere fondsen.

 Geïntegreerd 
 middelenbeheer 
In de comptabiliteitswet is 

vastgelegd dat de liquide mid-

delen van daartoe aangewezen 

instellingen met een wettelijke 

taak worden gebundeld in de 

schatkist. Dit wordt aangeduid 

met de term Geïntegreerd 

Middelenbeheer. Het Nationaal 

Groenfonds is opgenomen op de 

zogeheten A2-lijst (artikel 45.3 

instelling, rechtspersoon met een 

publieke taak en een beperkte 

kasbeheerfunctie). Daarbij is 

expliciet aangegeven dat het 

Groenfonds geen Rechtspersoon 

met een wettelijke 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 vereniging van de twaalf 

Nederlandse provincies. De 

vereniging behartigt de belangen 

van de twaalf provincies en vormt 

een platform voor de uitwisseling 

van kennis en innovatie.

 IT-audit 
IT-auditing is het vakgebied dat 

zich bezighoudt met het beoor-

delen van de automatisering van 

de organisatie en de organisatie 

van de automatisering. Het 

specialisme wordt meer en 

meer gevraagd bij uitvoering van 

accountantscontroles. 

 LNV 
Het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 

was van 1935 tot 2010 en sinds 

oktober 2017 onder deze of een 

vergelijkbare naam een Neder-

lands ministerie met als beleid-

sterreinen onder meer landbouw, 

natuurbeheer, bosbouw, visserij 

en voedsel. Van 2010 tot 2017 

vielen landbouw en de andere 

genoemde beleidsterreinen 

onder het ministerie van Econo-

mische Zaken. 

 Natuurcompensatie 
“Natuurcompensatie is een maat-

regel 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 bescher-

mingszone’, te compenseren. 

Een ‘speciale beschermingszone’ 

is een gebied dat is aangewezen 

als habitat- of vogelrichtlijnge-

bied in uitvoering van de Euro-

pese 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 

Nationaal Groenfonds beheert 

meerdere compensatierekenin-

gen 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 Hoofd-

structuur (EHS). Het netwerk 

moet natuurgebieden beter 

verbinden met elkaar en met het 

omringende agrarisch gebied.

 PNB-lening 
De zogenoemde PNB-leningen 

worden benut voor de financie-

ring van grondaankopen voor 

de particuliere natuurbescher-

mingsorganisaties (Vereniging 

Natuurmonumenten en 

De12Landschappen) in het kader 

van het Natuurnetwerk Neder-

land. De leningen zijn verstrekt 

onder borgstelling van het minis-

terie van LNV.

 Projectrekening 
Een Groenfonds Projectrekening 

is een rekening-courant faciliteit 

ten behoeve van een specifiek 

project. Hierop kunnen gelden 

van meerdere partijen aange-

houden worden, zodat voor dit 

project één administratie- en 

betaalloket ontstaat. Een projec-

trekening kan desgewenst debet- 

en creditfaciliteiten 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 subsi-

dies, maar verstrekt leningen 

voor investeringen in groen 

en duurzaamheid. Daarover 

betalen onze klanten rente en 

aflossing. Uiteindelijk komen de 

geleende bedragen weer terug 

in het Revolverend fonds van het 

Groenfonds en worden opnieuw 

uitgeleend. 

 Rijkscompensatiegelden 
Door de rijksoverheid (minis-

teries van LNV en IenW) bij het 

Nationaal Groenfonds aange-

houden gelden uit hoofde van 

het compensatiebeginsel. Het 

betreft hier zowel natuurcom-

pensatie 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 kas-

stroom of risico wisselt tegen 

dat van een andere partij. Het 

Nationaal Groenfonds gebruikt 

renteswaps om de renterisico’s 

te beperken. De activazijde van 

de balans van het Groenfonds 

bestaat voornamelijk uit uitge-

zette leningen tegen een vaste 

rente. Op deze leningen wordt 

dus een vaste rente ontvangen. 

Om het marktwaarderisico van 

deze leningen af te dekken sluit 

het Groenfonds renteswaps af 

waarbij een vaste rente wordt 

betaald en een variabele rente 

wordt ontvangen. Op deze 

manier wordt het marktwaarde-

risico van deze leningen 

afgedekt.

 TBO 
Met de term TBO worden de 

Terreinbeherende organisaties 

aangeduid. Veelal doelt men 

daarbij op Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer en de 12 Provin-

ciale Landschappen.

 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 vastgesteld, 

zoals bedoeld in de Uitvoerings-

overeenkomst 2002 tussen het 

ministerie van LNV, de provincies 

en de Stichting Groenfonds.

 Trekkingsrechten 
De toekenning van trekkings-

rechten is vastgelegd in de 

Uitvoeringsovereenkomst 2002 

tussen het ministerie van LNV, 

de provincies (IPO) en Nationaal 

Groenfonds. Het (jaarlijks) te 

bestemmen resultaat van het 

Groenfonds wordt op grond van 

deze overeenkomst verdeeld 

over de daarvoor in aanmerking 

komende partijen.

 

 VIN 
Het Visserij Investeringsfonds 

(VIN) financiert projecten die 

bijdragen aan een duurzame(re) 

visserijsector in Nederland. De 

oprichting is mogelijk gemaakt 

door een bijdrage van het Euro-

pese Visserijfonds. Het fonds-

management is ondergebracht 

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 voorfinanciering 

van in de toekomst te ontvan-

gen subsidie-uitkeringen voor 

Particulier Natuurbeheer. Het 

Groenfonds verstrekt aan de sub-

sidiegerechtigde een voorfinan-

ciering met een looptijd van 30 

jaar, waarvan rente en aflossing 

door respectievelijk Rijk en pro-

vincies worden voldaan vanuit de 

toegekende subsidie. Het Natio-

naal Groenfonds verstrekt deze 

leningen (onder het oude regime 

als Voorfinanciering Particulier 

Natuurbeheer (VPN) en onder het 

nieuwe regime als Voorfinancie-

ring Subsidieregeling Particulier 

Natuurbeheer (VSPN)) op basis 

van de ‘Overeenkomst tot uit-

voering van de Voorfinanciering 

Subsidie Particulier Natuurbeheer’ 

tussen het Groenfonds en het 

ministerie van LNV. Vanaf 2002 

worden deze op basis van een 

overeenkomst met de provincies 

verstrekt als ‘provinciale’ Voorfi-

nanciering Subsidieregeling Parti-

culier 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 toezichthou-

ders 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.
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Het Nederland van morgen heeft groene doeners nodig die ecologie 

en economie verbinden. Iedereen met een vernieuwend plan daarvoor 

moet toegang hebben tot geld. Wij regelen dat. Samen.

Utrechtseweg 12 

3811 NB Amersfoort 

Telefoon 088 253 9255

info@nationaalgroenfonds.nl

www.nationaalgroenfonds.nl
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dat. 
Samen.
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