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Jaarverslag 2021

In alle soorten en maten op zoek naar 
financiering
We zagen het afgelopen jaar ‘innovatiekracht’ in 
alle soorten en maten. Zo financierden we de 
eerste bio-LNG-installatie van Nederland. Het 
bedrijf gaat genoeg produceren om 13 miljoen 
wegkilometers van met name zwaar transport te 
verduurzamen. Een mooie ontwikkeling voor een 
distributieland als Nederland. Bij de financiering van 
de eerste CO2-neutrale champignonkwekerij zien 
we hoe een project gelijktijdig kan bijdragen aan 

meerdere maatschappelijke doelen. Zo is daar het 
verwerken van de reststromen tot een alternatief 
voor kunstmest een belangrijke stap richting 
kringlooplandbouw en het bedrijf wekt ook nog 
eens duurzame energie op. 

Het zijn twee van de vele voorbeelden die 
illustreren hoe belangrijk vernieuwende ideeën zijn 
voor de transitieopgaven in Nederland. Want er is 
niet één oplossing. Het is zaak alle opties uit te 
proberen en de ‘innovatiekracht’ die in onze 

maatschappij zit op alle mogelijke manieren te 
stimuleren en te ondersteunen. De passende 
financiering - u weet wat ik ga zeggen - kan  
daarbij niet ontbreken. 

Nog steeds zijn reguliere banken en financiers, 
deels door gebrek aan relevante kennis en deels 
door strenge toezichtregels binnen de sector, 
terughoudend bij het financieren van echte 
vernieuwing. Of misschien ontbreekt het ze wel 
aan durf en moed - en dit bedoel ik prikkelend - 
om risico’s te nemen? Want ‘het anders willen 
doen’ gaat onvermijdelijk gepaard met kans op 
falen en verliezen. Bij het Groenfonds nemen wij 
weloverwogen deze risico’s als het maatschappelijk 
belang dit rechtvaardigt. Waar anderen afhaken, 
blijft het Groenfonds de aanjager, (co)financier en 
de partij die het ontbrekende stukje van de 
financieringspuzzel op tafel legt.

Ook vernieuwing in overheidsbeleid
Gelukkig beperkt ‘innovatie kracht’ zich niet alleen 
tot het bedrijfsleven. Het ministerie van LNV 
onderkent de noodzaak om anders naar de 
transitie in de landbouw te kijken. Zoals bij het 
beperken van stikstofuitstoot, wat slechts een van 
de vele uitdagingen is waar boeren en tuinders elke 
dag weer mee te maken hebben. Er zijn ook de 
hoge energieprijzen, uitbraken van vogelgriep, de 
wens om te verduurzamen en aandacht te geven 
aan de natuur om er een paar te noemen. Ook 
daarvoor is er niet één pasklare oplossing, zeker 
niet allemaal tegelijk. En toch gaan boeren en 
tuinders iedere dag weer aan het werk om te 
zorgen voor die hoogwaardige producten tegen 
relatief lage prijzen, wat wij met z’n allen zo 
gewoon zijn gaan vinden. 

Ik ben daarom blij dat we samen met het ministerie 
van LNV het Investeringsfonds Duurzame 
Landbouw (IDL) hebben opgezet. Dit pilotfonds 
geeft agrarische bedrijven de financiële ruimte voor 
de investeringen die nodig zijn bij omschakelingen. 
Daarbij staat het beoogde resultaat centraal, 
passend bij het individuele bedrijf, en niet een strikt 

keurslijf van specifieke maatregelen. De resultaten 
van het eerste halfjaar tonen klip en klaar aan dat er 
behoefte is aan een publiek-privaat fonds als het 
IDL, dat ondernemerschap stimuleert en ruimte 
geeft aan vernieuwing van onderaf. 

Samen met het in 2021 opgerichte Ontwikkelfonds 
voor Energiecoöperaties (OEC) is het IDL ook een 
mooi voorbeeld van een (te) vaak onderbelichte rol 
van het Groenfonds, namelijk die van fonds-
beheerder. Al bijna 30 jaar zetten wij onze kennis 
en expertise in bij het beheren van fondsen voor 
derden en geven zo financiële ‘innovatiekracht’  
aan het groene beleid en de duurzame ambities 
van anderen.
 
Blijf denken in kansen
Vorig jaar schreef ik hier over het belang het van 
het maken van keuzes en het investeren in de basis. 
Eind 2021 stond er een nieuw Kabinet op het 
bordes dat precies dát wil doen. Een kabinet met 
stevige ambities, zeker ook op het gebied van 
klimaat en duurzaamheid. Met blijdschap las ik het 
coalitieakkoord: de noodzaak tot handelen is ook 
in Den Haag doorgedrongen. De actualiteit 
bevestigt onze afhankelijkheid van onder andere 
fossiele brandstoffen en kunstmest - en de 
buitenlandse leveranciers daarvan - en maakt extra 
duidelijk dat de transitie naar duurzaam keihard 
nodig is. 

Het is zaak om deze ambities nu snel te vertalen 
naar werkbaar beleid en concrete plannen en om 
echt te investeren in ons Nederland van morgen. 
Het Groenfonds staat klaar om als ervaren financier 
en fondsbeheerder zijn bijdrage te leveren om dit 
beleid betaalbaar te maken met slimme 
financieringsoplossingen. Daarnaast roep ik 
iedereen op om te blijven denken in kansen en 
samen te laten zien wat er wél mogelijk is. Hierbij 
wens ik u veel ‘innovatiekracht’ toe!

Cees Veerman, 

Voorzitter Nationaal Groenfonds

Innovatiekracht

Hoofdstuk 01   •   Jaarverslag 2021   •   Voorwoord voorzitter

Het afgelopen jaar bleek eens te meer hoe belangrijk ‘groene doeners’ zijn voor het 

Nederland van morgen. Mensen voor wie coronamaatregelen of economische tegenwind 

geen reden waren om bij de pakken neer te zitten. Wat hen in mijn ogen bijzonder maakt, 

is iets wat ik het best kan omschrijven als ‘innovatiekracht’: een combinatie van slimme 

ideeën, creativiteit in uitvoering en vooral doorzettingsvermogen.  

Ik kijk met gepaste trots terug op 2021, naar de projecten die we hebben gefinancierd en 

het verschil dat we met het Groenfonds als transitiefinancier hebben kunnen maken, juist 

bij die projecten waarmee we Nederland stap voor stap duurzamer maken. Samen met  

al onze klanten en relaties hebben we laten zien wat er wél kan!
©
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Jaarverslag 2021

Vandaag investeren in het Nederland  
van morgen vraagt om financieren met lef
Om het Nederland van morgen leefbaar 
te houden, staan we als samenleving voor 
grote uitdagingen op het gebied van klimaat, 
ruimtegebruik en biodiversiteit. Dat er snel iets 
moet gebeuren, is voor vrijwel iedereen duidelijk. 
Hoe kan het dan, dat veel plannen van ‘groene 
doeners’ nog steeds onvoldoende van de grond 
komen? Het probleem is vaak de financiering. 
Deze projecten vragen om een financier met 
visie en lef die wel de stap vooruit wil zetten. Het 
Nationaal Groenfonds pakt die rol en financiert 
deze projecten wel. Zo levert het Groenfonds 

met zijn financieringen een unieke en belangrijke 
bijdrage aan gezonde ecosystemen, een echt 
circulaire economie en veerkrachtige natuur.

Vernieuwing van onderaf zorgt voor  
de successen van morgen
Het Groenfonds financiert duurzame en 
innovatieve projecten die bij de reguliere banken 
niet of beperkt terecht kunnen. Projecten die de 
stap willen of moeten maken naar een nieuw 
verdienmodel of met zulke innovatieve ideeën 
en technieken werken, dat ze niet passen in de 
interne kaders van reguliere financiers. Bij het 
Groenfonds geloven we in vernieuwing van 

onderaf. Het Groenfonds is bereid om extra 
risico te nemen om de successen van morgen 
een kans te geven. Daardoor krijgen we ook 
andere kapitaalverstrekkers mee om samen 
een project te financieren. Het Groenfonds 
financiert dan het eerste puzzelstukje. Wij hebben 
inmiddels elke euro uit ons eigen vermogen al 
vier keer uitgeleend en konden zo in de periode 
2000-2021 met ‘slechts’ 67 miljoen euro ruim 
400 miljoen euro aan leningen verstrekken. 
Daarmee werd in totaal ruim 1,7 miljard euro aan 
investeringsvolume voor groene doelen mogelijk 
gemaakt. 

Focus op impact is meer  
nodig dan ooit
Om de groene leefbaarheid en de biodiversiteit in 
Nederland te versterken, moeten we investeren 
in de basis: de kwaliteit van bodem, water en 
lucht. Er ligt een grote transitieopgave voor ons, 
en beperkte middelen betekent keuzes maken. In 
de afgelopen jaren heeft het Groenfonds daarom 
bewust een omslag gemaakt: van focus op het 
financieren van projecten voor meer hectare 
natuur, naar focus op projecten die echte impact 
hebben op onze groene leefomgeving. Want wat 
heeft het voor zin om natuur aan te leggen als 

de aarde sterk opwarmt, het grondwater wordt 
vervuild of we met z’n allen te veel stikstof blijven 
uitstoten? Dat is dweilen met de kraan wijd open. 
Om ons land duurzaam door te kunnen geven aan 
de volgende generaties moeten we de uitstoot 
van onder andere stikstof en CO2 drastisch 
terugbrengen. Dit vraagt om een fundamentele 
verandering in denken én handelen. Een passende 
financiering is en blijft essentieel voor het succes 
van elke transitieopgave en daarmee is het 
Groenfonds meer nodig dan ooit.

Doorpakken en kansen verzilveren
Nu de grootste zorgen over de coronapandemie 
langzaam wegebben, denken de groene 
doeners weer na over nieuwe projecten. Ze 
voelen zich gesteund door de ambities die onze 
nieuwe regering in het coalitieakkoord heeft 
opgeschreven. Wij denken dat dit hét moment 
is om door te pakken op thema’s als klimaat en 
kringlooplandbouw. De mensen die hierin het 
voortouw nemen, willen wij als transitiefinancier 
blijven ondersteunen en helpen hun kansen 
te verzilveren. Wij hebben hiervoor de kennis, 
de ambitie en de benodigde middelen. Samen 
werken we zo aan een groenere toekomst voor 
Nederland.

Hoofdstuk 02   •   Jaarverslag 2021   •   Mission statement

Samen werken aan  
een groenere toekomst

“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.”

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 en het zeer beperkt aantal defaults. 

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 aan-
toonbaar maatschappelijk rende-
ment. Het plan is creatief, innovatief 
ondernemend en gelijktijdig realis-
tisch en professioneel. Bij voorkeur 
opschaalbaar en met een voor-
beeldfunctie voor anderen. 

Wij regelen dat!
Het Groenfonds denkt mee, brengt 
samen en financiert. Wij varen daar-
bij onze eigen koers met een duide-
lijk groen kompas. Wij zijn resultaat-
gericht, professioneel, benaderbaar 
en betrokken. Wij komen onze  
afspraken na.

“Het Nederland van morgen heeft 
groene doeners nodig om eco-
logie 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. On-
dernemers die buiten gebaande  
paden denken én handelen. Ze bie-
den verrassende oplossingen die  
direct toepasbaar zijn.

Mission statement

10-11Hoofdstuk 02
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(bedragen x € 1.000,-)

Kerncijfers
31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019

Productie

Leningen aan private partijen, in omvang 24.179 8.614 28.315

Leningen aan private partijen, in aantallen 29 14 37

Bijdrage Groenfonds aan klimaatdoel stellingen 
in tonnen vermeden

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

433.532 478.856 1.629.729

Fondsmanagement

Omvang beheerd fondsvermogen 27.466 25.428 16.000

Aantal beheerde fondsen 4 4 3

Portefeuille verstrekte financieringen

Convenantsleningen 25.904 35.304 44.504

Grondaankopen en landinrichting 267.632 288.031 307.572

Private projecten 168.759 236.854 249.375

Totaal portefeuille financieringen 462.295 560.189 601.451

Portefeuille verstrekte projectrekeningen

Credit - aantal 31 33 32

Credit - bedrag 235.447 229.388 241.505

Debet - aantal 8 11 14

Debet - bedrag 25.848 25.585 24.864

Overige gegevens 2021 2020 2019

Resultaat voor belasting en bestemming -453 873 1.516

Balanstotaal (per ultimo) 840.903 859.621 911.679

Revolving Fund (per ultimo)

Omvang Revolving Fund 93.900 81.948 88.534

Hiervan vastgelegd 86.000 84.312 87.614

91,6% 102,88% 98,96%

Klimaatfonds (per ultimo)

Omvang Klimaatfonds

Hiervan vastgelegd 70.000 n.v.t. n.v.t.

22.400 n.v.t. n.v.t.

32,0% 0,00% 0,00%

14-15Hoofdstuk 03
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In 2021 was dat gelukkig anders. Door de 
gerealiseerde funding voor zowel het Klimaat-
fonds (onder garantie van het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) als voor 
Revolverend fonds is het investering svermogen 
fors toegenomen. Dit verklaart de hogere 
financieringsproductie in 2021 ten opzichte van 
2020. Ook is in samenwerking met het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit (LNV) 
de pilot Inversteringsfonds Duurzame Landbouw 
(IDL) in 2021 van start gegaan.

Het Groenfonds verstrekte in 2021 24,2 miljoen 
euro aan financieringen voor 29 projecten. 
Het terugdringen van broeikasgassen en het 
verminderen van CO2-uitstoot zijn belangrijke 
speerpunten voor het Groenfonds. Met de in 
2021 verstrekte financiering werden projecten 
gefinancierd die 433.532 ton CO2-uitstoot 
vermeden door bijvoorbeeld het benutten van 
duurzame energie, recycling van grondstoffen  
of vastlegging in bos.

De gemiddelde multiplier van de door het 
Groenfonds in 2021 gefinancierde projecten 
bedraagt 7,4 (2020: 6,2). Deze multiplier geeft 
aan hoeveel cofinanciering door banken en 
andere financiers het Groenfonds heeft kunnen 
mobiliseren voor het realiseren van groene 

projecten en maatschappelijke impact. Hiermee is 
in 2021 een totaal investeringsvolume in groene 
en duurzame projecten bereikt van 151,8 miljoen 
euro (2020: 78 miljoen euro). 

Door de coronacrisis en de economische situatie 
heeft het Groenfonds ook in 2021 een aantal 
klanten tijdelijk uitstel verleend voor het betalen 
van rente en/of aflossing. Daarnaast heeft het 
Groenfonds in dit kader een aantal klanten 
overgeheveld naar Bijzonder Beheer en was 
het Groenfonds genoodzaakt voor een aantal 
van deze vorderingen een voorziening voor 
insolventie te treffen van totaal 2 miljoen euro.

Eind 2021 bedroeg de totale financierings  - 
portefeuille van het Groenfonds 531 miljoen 
euro (2020: 560 miljoen euro). De private 
leningportefeuille van het Nationaal Groenfonds  
is per saldo gelijk gebleven en bedraagt 237 
miljoen euro.

Het financieel resultaat voor belasting en 
bestemming is uitgekomen op 0,5 miljoen euro 
negatief (2020: 0,9 miljoen euro). Het Groenfonds 
heeft dit resultaat direct verwerkt ten laste van het 
eigen vermogen.

Financieringen uit het Revolverend fonds 
De resultaten van het Nationaal Groenfonds 
zijn in de loop der jaren als ‘werkkapitaal’ in het 
eigen vermogen van het fonds gebleven, in de 
vorm van een Revolverend fonds. Basis hiervoor 
is de Uitvoeringsovereenkomst 2002, gesloten 
tussen Rijk, provincies en het Groenfonds. Dit 
Revolverend fonds is de laatste jaren aangevuld 
met aangetrokken vreemd vermogen. Het 
Groenfonds zet dit Revolverend fonds uit in de 
vorm van leningen ten behoeve van groene en 
duurzame projecten. 

Van de in 2021 uit het Revolverend fonds 
verstrekte leningen was 90% gericht op 
ondernemersgerichte ‘groene’ projecten op het 
vlak van energietransitie, klimaatadaptatie en 
groene innovaties, waarvan 40% in de agrarische 
sector. De overige projecten richten zich vooral 
op natuurinclusieve of kringlooplandbouw. 

Het Groenfonds verstrekte in 2021 voor 
7,6 miljoen euro financieringen vanuit het 
Revolverend fonds in zeven verschillende 
projecten (2020: 8,3 miljoen euro). Het 
Revolverend fonds (inclusief vreemd vermogen) 
heeft ultimo 2021 een omvang van 93,9 miljoen 
euro. Per 31 december 2021 is hiervan 69,2 
miljoen euro aan klantfinancieringen uitgezet. Een 
bedrag van 3,1 miljoen euro is wel in beheer, maar 
nog niet uitgekeerd. En 5,1 miljoen euro is ingezet 
voor projectrekeningen met een debetstand 
(kredietfaciliteit). Tot slot is er eind 2021 voor 
8,6 miljoen euro aan commitment aangegaan. 
Hiermee is het Revolverend fonds bij het begin 
van het nieuwe jaar al voor 92% vastgelegd 
(ultimo 2020: 102% verplicht). 

De vraag naar risicodragende financiering voor 
‘groene’ projecten blijft onverminderd groot. 

Om nieuwe financieringen te kunnen aangaan 
die de verduurzamingstransities versnellen heeft 
het Groenfonds in 2021 additioneel kapitaal ter 
hoogte van 50 miljoen euro aan kunnen trekken. 
Dit commitment is vanaf 2022 in vijf jaar in delen 
te trekken. 

Financieringen uit het ‘LNV-Klimaatfonds’ 
In het Klimaatakkoord van juni 2019 is 
afgesproken dat het ministerie van LNV 
aan het Groenfonds een garantiefaciliteit 
beschikbaar stelt. Doelstelling is om hiermee 
projecten te financieren die bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen van de Staat, primair binnen 
de doelstellingen van het ministerie van LNV 
voor de sectoren landbouw en landgebruik. Het 
Groenfonds speelt daarmee een belangrijke rol bij 
de versnelling van de transitie naar een duurzame 
leefomgeving (natuur, verduurzaming van energie 
en landbouw, en circulaire economie) en zo een 
broeikasgasemissiereductie te bewerkstellingen 
van ten minste 2 megaton. In december 
2020 is de garantie-uitvoeringsovereenkomst 
tussen LNV en het Groenfonds daadwerkelijk 
afgesloten en heeft het Groenfonds een aparte 
financieringsportefeuille opgezet; het LNV-
Klimaatfonds. In april 2021 heeft het Groenfonds 
hiermee de benodigde funding kunnen regelen, 
met een omvang van 70 miljoen euro waarvan 
per ultimo 2021 7 miljoen euro is getrokken. De 
Staat stelt zich hierbij jegens de financiers van het 
Groenfonds garant voor 80% van de aangetrokken 
financiering.

Het Groenfonds verstrekte in 2021 voor 
12,5 miljoen euro financieringen vanuit het 
Klimaatfonds in zeven verschillende projecten 
(2020: 76.000,- euro). Per 31 december 2021 
is hiervan 12,5 miljoen euro aan financieringen 
uitgezet en 0,3 miljoen euro wel in beheer, 

Hoofdstuk 04   •   Jaarverslag 2021   •   Verslag van het bestuur 

Verslag van het bestuur 

Voor het Groenfonds was 2021 een bijzonder jaar. Niet alleen vanwege de aanhoudende 

coronacrisis, maar vooral omdat het ‘loket’ van het Groenfonds weer helemaal open 

kon. In een deel van 2019 en in 2020 werden wij geconfronteerd met een beperkt 

investeringsvermogen en konden we niet elke groene doener die bij het Groenfonds 

aanklopte helpen met een financiering.

4.1 Het Groenfonds in 2021

4.2 Financieren van investeringen in vergroening en verduurzaming

18-19Hoofdstuk 04
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maar nog niet uitgekeerd. Er is eind 2021 voor 
3,8 miljoen euro aan commitment aangegaan. 
Hiermee is het Klimaatfonds ultimo 2021 voor 32% 
vastgelegd. 

Van de in 2021 uit het Klimaatfonds verstrekte 
leningen was 38% van de gefinancierde 
projecten gericht op natuurinclusieve of 
kringlooplandbouw. Voor het overige ging het 
om ondernemersgerichte ‘groene’ projecten op 
het vlak van energietransitie, klimaatadaptatie 
en groene innovaties in of gerelateerd aan de 
agrarische sector. 

Overige financieringen
Naast de financieringen uit het Revolverend fonds 
en het LNV-Klimaatfonds stelt het Groenfonds aan 
Rijk en provincies leenfaciliteiten beschikbaar, 
zoals de PNB-leningen, de EHS-leningen en de 
Convenantsleningen. Aan individuele provincies 
biedt het Groenfonds de mogelijkheid om 
leningen bij het Groenfonds aan te gaan, 
bijvoorbeeld voor het versnellen van hun natuur- 
en landschapsbeleid. Voor eigenaren die hun 
landbouwgrond omzetten naar natuur bood het 
Groenfonds in de afgelopen jaren samen met Rijk 
en provincies een voorfinanciering van de 
Subsidie Particulier Natuurbeheer (VPN-VSPN-
pVSPN). Deze subsidieregeling is door de 
provincies sinds 2017 afgebouwd. Als gevolg 
hiervan heeft het Groenfonds heeft in 2021 geen 
nieuwe voorfinancieringen Natuurbeheer meer 
verstrekt.

Fondsmanagement

Overheden en fondsen zetten steeds meer in 
op financieren in plaats van subsidiëren. Zo 
richten decentrale overheden revolverende 
fondsen op die investeren in natuurprojecten of 
projecten voor duurzame energieopwekking en 
energiebesparing. Ook zoekt men wegen om 
ondernemers die investeren in de combinatie 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 investeringsvoorstellen en het 
verstrekken van financieringen uit deze fondsen.

In 2021 was het Groenfonds onder andere 
betrokken bij:

•  In juli 2021 heeft het Groenfonds samen met 
het ministerie van LNV het Investeringsfonds 
Duurzame Landbouw (IDL) gelanceerd. 
Vooralsnog in de vorm van een pilot met een 
looptijd van een jaar. Het IDL is onderdeel 

van het Omschakelprogramma Duurzame 
Landbouw van het ministerie van LNV. Het 
fondsvermogen voor de pilotfase is negen 
miljoen euro. Dat biedt naar verwachting ruimte 
voor 35-40 omschakelfinancieringen. Per bedrijf 
is maximaal 400.000 euro beschikbaar.

  Boeren en tuinders met plannen om minder 
stikstof uit te stoten en de bedrijfsvoering op 
meerdere fronten blijvend te verduurzamen 
kunnen terecht bij het IDL. De financiële 
condities zijn soepel: ondernemers betalen een 

vaste rente van 1% en hoeven de eerste jaren 
niet af te lossen. De afspraken hebben een 
langjarig karakter. Wel moet er sprake zijn van 
cofinanciering. Een onafhankelijke commissie, 
met mensen uit praktijk en wetenschap, 
beoordeelt de aanvragen op duurzaamheid. In 
2021 waren er 24 complete aanvragen binnen 
en vier omschakelfinancieringen rond. 

•  Eind 2020 heeft het Groenfonds samen 
met Energie Samen het Ontwikkelfonds 
Energiecoöperaties in beheer genomen en 

in 2021 de eerste financieringen uit dit fonds 
verstrekt. Dit fonds wordt gevoed door het 
ministerie van EZK en (een aantal) provincies. 
Het Groenfonds verstrekt hieruit leningen aan 
energiecoöperaties om de ontwikkelkosten van 
zon- en windprojecten te financieren. Voor 
het Ontwikkelfonds is een aanvangsvolume 
van 8,2 miljoen euro beschikbaar. De uitrol 
in de eerste vijf provincies (Fryslân, Drenthe, 
Utrecht, Zuid-Holland en Limburg) is gestart 
en de ambitie is ook de andere provincies over 

de streep trekken en aan te haken. Vier van de 
eerste vijf provincies hebben al een storting 
gedaan waarmee het totaal fondsvolume nu 
12,5 miljoen. is. Vanuit dit fonds zijn ultimo 2021 
11 financieringen verstrekt.

•  Een belangrijk knelpunt bij de energietransitie 
is de ontwikkeling en uitrol van nieuwe 
energietransitieprojecten op wijkniveau. Het 
gaat daarbij om projecten waar inwoners, 
lokale ondernemers en organisaties actief bij 
betrokken zijn. In de praktijk blijkt dat veel van 

deze wijkinitiatieven moeite hebben om echt 
op gang te komen. De gemeente Den Haag 
heeft daarom het initiatief genomen om het 
Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie (LISE) 
op te richten en heeft het Groenfonds en 
Energie Samen gevraagd dit fonds te managen. 
Het uitgangspunt bij een door LISE verstrekte 
financiering is dat deze revolverend is; er is geen 
sprake van een gift (subsidie), maar van een 
lening. Bij aanvang wordt het fonds gevoed met 
0,5 miljoen euro, waarmee naar verwachting 20 

projecten gestart kunnen worden. Na evaluatie 
van de pilot kan er een opschaling plaatsvinden 
naar een fondsvolume van 2 tot 3 miljoen euro.

•  Het Waterinnovatiefonds van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) is een revolverend fonds van 2 miljoen 
euro dat participeert in innovatieve projecten 
in de blauwe sector. Het Groenfonds adviseert 
hierbij over de financiële aspecten daarvan, 
voert het beheer over het Waterinnovatiefonds, 
toetst de ingediende projecten op financiële 
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haalbaarheid en verstrekt de leningen uit het 
fonds. Vanuit dit fonds zijn ultimo 2021 twee 
financieringen verstrekt.

•  Het managen van het Visserij Investeringsfonds 
Nederland (VIN). Via het VIN zijn in voorgaande 
jaren leningen beschikbaar gesteld voor 
projecten binnen de visserijsector met een 
duidelijke en aantoonbare duurzaamheids- 
of natuurcomponent. Het VIN was in 2021 
gesloten voor nieuwe aanvragen en per ultimo 

2021 zijn de beheeractiviteiten gestaakt. Met 
het ministerie van LNV wordt gekeken naar de 
mogelijkheid het fonds te heropenen.

Kassieren en middelenbeheer 

Het Groenfonds voert voor publieke en 
maatschappelijke partners het beheer over gelden, 
projectrekeningen en gebiedsfondsen en kan zo 
bijdragen aan de realisatie van ‘groene’ doelen. 

Denk hierbij aan een subsidieregeling om natuur 
te realiseren en/of te beheren, of het 
middelenbeheer en de kassiersrol voor publieke 
en publiek-private samenwerkingsvormen, zoals 
de Marker Wadden of het Ruimte voor de 
Rivierproject.

In totaal beheert het Groenfonds in 2021 34 
projectrekeningen met een opgenomen c.q. 
uitstaand bedrag van 235,4 miljoen euro credit  
(31 projectrekeningen) en 26,3 miljoen euro debet 

(8 projectrekeningen). Deze middelen worden 
aangehouden bij het ministerie van Financiën in 
het kader van het Geïntegreerd Middelenbeheer. 

Zo voert het Groenfonds het financieel beheer 
van het project Marker Wadden voor de 
ministeries van IenW en LNV, Rijkswaterstaat, de 
provincies Flevoland en Noord-Holland en de 
Vereniging Natuurmonumenten. Het Groenfonds 
bundelt hierbij geldstromen, beheert deze en 
draagt zorg voor uitbetaling via één loket.

Groenfonds communicatie & marketing

In 2021 ging het loket van het Groenfonds weer 
open. De marketingcommunicatie over de 
financieringsmogelijkheden voor onze 
doelgroepen werd daarmee weer belangrijker.  
Aan start en vervolg van de nieuwe fondsen 
Klimaatfonds, OEC en IDL is veel aandacht 
besteed. Voor het IDL hebben we een media-
campagne opgestart samen met een in de 
agrarische sector gespecialiseerd communicatie-
bureau. Hoogtepunt daarbij was het drukbezochte 
Groenfonds webinar over het IDL met als thema: 
“Omschakelen? Ja! En de financiering dan?”. 

Het Groenfonds levert met grote regelmaat 
bijdragen aan diverse congressen en symposia. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een lezing,  
workshop of een stand. Als gevolg van de 
coronamaatregelen is dit in 2021 vrijwel 
uitsluitend online gebeurd. In 2021 hebben we 
onze rol als transitiefinancier meer onder de 
aandacht gebracht als we communiceerden over 
de projecten die wij financieren. Financieringen 
die veel media-aandacht trokken waren de 
opening van de bio-LNG-installatie van Nordsol 
door koning Willem Alexander, het SmaakPark  
in Ede en de nominatie van twee Groenfond-
sprojecten – PolystyreneLoop B.V. en Ammerlaan 
the Green Innovator – voor de EZK Energy Award. 
Ammerlaan werd zelfs tot winnaar uitgeroepen 
vanwege hun unieke toepassing van aardwarmte. 

Om goed te laten zien wat voor soort projecten 
wij financieren en de belangrijke (co)
financieringsrol die wij bij de totstandkoming van 
de projecten vervullen zijn in 2021 ook twee korte 
films uitgebracht. Een over duurzame energie-  
en een over circulaire economieprojecten die wij 
gefinancierd hebben. De website vormt het hart 
van onze communicatie en het websitebezoek 
van het Groenfonds is met 41.539 unieke 
bezoekers fors (62%) gestegen ten opzichte van 
2020. 

In 2021 werd in totaal 130 keer via de media 
aandacht besteed aan onze fondsen, projecten, 
financieringen, ontwikkelingen en innovaties,  
met een mediabereik van zo’n 5 miljoen lezers.  
Dit is nog exclusief (door)vermeldingen op de 
social mediakanalen. In 2021 zijn we social media 
meer structureel in gaan zetten. Niet alleen met 
de al gebruikte kanalen LinkedIn, Twitter en 
Facebook , maar ook door te starten met 
Instagram. Met name via LinkedIn bereiken we 
onze doelgroepen goed. Het aantal volgers op 
LinkedIn steeg dan ook met 40% ten opzichte  
van eind 2021. 

De betekenis en effecten van de  
coronapandemie

Al bijna twee jaar lang wordt de hele wereld, 
en dus ook Nederland, getroffen door het 
coronavirus. Er zijn sinds die tijd diverse 
overheidsmaatregelen genomen tegen het 
verspreiding van het coronavirus als ook 
voor het ondersteunen van ondernemers. 
Het virus is helaas nog steeds aanwezig. De 
overheidsmaatregelen worden met regelmaat 
afgestemd op de actuele situatie. Het bestaan  
van dit virus blijft nog steeds voor grote 
economische onzekerheid zorgen.

De coronacrisis gaat gepaard met 
debiteurenrisico’s. Risico’s zijn bijvoorbeeld 
dat klanten door de lockdown geen of slechts 
deels aanvoer hebben van grondstoffen (input) 
waardoor er geen/beperkte productie kan 
plaatsvinden, dan wel niet of slechts deels in 
staat worden gesteld de voorraden (output) 
te verkopen. Vooral klanten die horeca- of 
verblijfsactiviteiten hebben of producten leveren 
aan de horeca zijn getroffen. Het Groenfonds 
heeft enkele klanten in deze sector, maar het 
aandeel daarvan op de totale portefeuille is 
beperkt. Daarnaast ontstonden problemen bij 
bedrijven die afhankelijk waren van buitenlandse 
arbeidskrachten. Voor in totaal 7 bedrijven is 
de rente en/of aflossing opgeschort, waarbij de 
coronamaatregelen de hoofdoorzaak waren. Een 
opgeschorte aflossing uit zich in de praktijk in 
een langere looptijd van de financiering. Deze 7 
debiteuren betreffen allen debiteuren met relatief 
laag obligo (lager dan € 750.000,-). Bij 6 van de 
7 verwachten we in 2022 geen problemen, de 
andere debiteur is failliet gegaan, mede vanwege 
de impact die de coronamaatregelen hadden 
op de onderneming (wegvallen omzet richting 
horeca).

De effecten van de coronacrisis kunnen zijn 
dat door te beperkte dan wel het uitblijven van 
cashflow de klanten in liquiditeitsproblemen 
komen, waardoor ze niet of slechts deels aan 
de betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Er 
wordt daarom continue contact gehouden met 
klanten aan wie het Groenfonds een financiering 
heeft verstrekt, met name met die klanten die (in)
direct te maken hebben of kunnen krijgen met 
de effecten van de coronacrisis. Enerzijds ter 
ondersteuning van de klant en anderzijds om zo 
op klant- en portefeuilleniveau inzicht te houden 
of en zo ja in hoeverre zich betalingsproblemen 
van deze schuldenaren van het Groenfonds 
gaan voordoen. Om de klanten met (potentiële) 
betalingsproblemen zo goed als mogelijk te 
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•  De beheerfee fondsmanage-ment valt 0,5 
miljoen euro lager uit dan begroot. Oorzaak 
hiervan is dat voor het nieuwe Investeringsfonds 
Duurzame Landbouw (IDL) later in 2021 
duidelijk is geworden dat er in eerste instantie 
wordt gestart met een pilot van een veel kleiner 
fondsomvang en derhalve een lagere beheerfee 
(0,9 miljoen euro). 

•  De mutatie voorziening kredietrisico’s valt 2,0 
miljoen euro hoger uit dan begroot. Dit betreft 

3 nieuwe, 3 afgewikkelde, 1 vrijgevallen en 
7 geactualiseerde voorzieningen. Bij 2 grote 
posten is er sprake van aanloopproblemen met 
een grote onzekerheid over de uitkomst, waarbij 
1 post faillissement heeft aangevraagd.

Resultaatsbestemming
Het negatieve resultaat ad 0,4 miljoen euro 
is volledig ten laste van het eigen vermogen 
geboekt.

kunnen helpen werkt het Frontoffice team actief 
samen met het team Bijzonder Beheer. 

Het afgelopen jaar is er voor totaal 3,4 miljoen 
euro aan voorziening voor insolventie gevormd 
(2,0, miljoen euro meer dan begroot). In 2021 
zijn er 3 nieuwe insolvente debiteuren voorzien 
maar zijn er ook 3 posten afgewikkeld. Bij 7 
bestaande insolvente debiteuren is de voorziening 
geactualiseerd, in 4 gevallen verlaagd en 1 is 
volledig komen te vervallen. 

Het Groenfonds volgt de ontwikkelingen actief. 
Ondanks de voortgang van het testbeleid 
en het vaccinatieproces is het nog steeds 
onzeker hoe de coronacrisis zich verder gaat 
ontwikkelen en welk economische gevolgen 
dit met zich mee brengt. Het is daarom ook 
onzeker hoe lang corona nog zal voortduren en 
welke impact coronamaatregelen de komende 
periode nog zullen hebben voor de klanten van 
het Groenfonds. Met de kennis van nu zijn er 
geen aanwijzingen dat de continuïteit van het 
Groenfonds door corona in gevaar komt.

Positieve maatschappelijke impact
Waardecreatie staat voor het Groenfonds gelijk aan het realiseren van positieve maatschappelijke impact. 
Dit is onlosmakelijk verbonden met onze rol als onderneming met een maatschappelijke taak. Daarnaast 
hechten wij grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO). Binnen de finan-
ciële sector wordt veelal gesproken over ESG beleid: Environmental, Social & Goverance. In 2021 hebben 
wij ons beleid op dit vlak opnieuw vastgesteld. Het is onderdeel van onze reguliere dienstverlening en 
productverantwoordelijkheid. Rapportages daarover zijn een integraal onderdeel van ons interne beleid.

Het Groenfonds onderschrijft de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen, de VN-principes  
voor verantwoord investeren (PRI) en het Natural Capital Protocol (NCP). Het Groenfonds is onder andere 
partner in het ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’. De projecten die het Groenfonds financiert en de financie-
ringen en het werk van het Groenfonds zelf dragen gezamenlijk bij aan de volgende duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN:

Al deze acht doelen staan dicht bij onze organisatie. Er zijn echter variaties in relevantie en in hoeverre we 
kunnen groeien per SDG. Onze missie is om in ieder geval onze bijdrage te vergroten in alle acht boven-
staande SDG’s en in geen van de overige SDG’s een negatieve bijdrage te leveren. Om dit te kunnen doen 
hebben wij ons MVO-beleid vastgesteld en koppelen wij hier jaarlijks concrete doelen aan. Via zowel 
directe als indirecte sturing werken wij voortdurend aan optimalisatie van onze positieve impact op het 
gebied van leefomgeving, groene economie en milieu.

4.4 Maatschappelijk resultaat Nationaal Groenfonds

Financieel resultaat
Over 2021 is een financieel resultaat (na 
voorziening en voor vennootschapsbelasting) 
behaald van 0,4 miljoen euro negatief (begroot 
voor 2021 was 2,3 miljoen euro). Dit negatieve 
financiële resultaat wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de gevormde voorziening 
dubieuze debiteuren voor twee klanten. 

Het operationele resultaat (resultaat voor 
voorziening, vennootschapsbelasting en overige 
baten) komt uit op 3,0 miljoen euro en is hiermee 
0,8 miljoen euro lager dan begroot maar 0,4 
miljoen hoger dan 2020.
 
Het financieel resultaat ten opzichte van de 
begroting is vooral positief beïnvloed door:
•  De rentelasten voor (aan)getrokken 

financieringen voor het LNV-Klimaatfonds zijn  
€ 0,3 miljoen lager dan begroot. Door deze 
lagere productie hoefde er minder te worden 
getrokken op de faciliteit dan verwacht, wat 
heeft geleid tot lagere rentelasten.

•  De behandelingskosten voor Revolverend 
fondsleningen (UG) vallen € 0,1 miljoen 
hoger uit dan begroot. Dit ontstaat door in 
werkelijkheid een hogere vergoeding per 
afgesloten financiering dan gemiddeld begroot. 

•  Op adviesdiensten zijn baten gerealiseerd 
voor vergoeding van gemaakte uren voor het 
opzetten van twee fondsen. Deze waren niet 
begroot.

•  De personeelskosten zijn € 0,1 miljoen lager 
dan begroot. De salarissen vallen hoger uit en 
de overige personeelskosten juist lager. Het 
benodigd aantal medewerkers is door de komst 
van de nieuwe fondsen toegenomen. Deze 
extra fte’s waren voorzichtigheidshalve begroot 
als externen. Een deel van de vacatures is echter 
met vaste krachten ingevuld, waardoor de totale 
personeelskosten lager uitvallen. 

•  De overige kosten vallen ten opzichte van de 

begroting € 0,1 miljoen en ten opzichte van 
2020 € 0,3 miljoen lager uit, met name door 
minder gemaakte kosten voor onderzoek, 
zoals die in 2020 wel zijn gemaakt. Ook zijn er 
voor 2021 kosten voor Governance onderzoek 
begroot, maar feitelijk zijn deze nog maar 
beperkt voor eigen rekening gemaakt. En met 
name door de coronasituatie zijn er minder 
communicatiekosten gemaakt doordat begrote 
events niet door konden gaan.

En negatief vooral door:

•  De rentebaten Revolverend fonds uitgeleend 
geld (UG), inclusief debet projectrekeningen, 
zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot. Oorzaak 
zit met name in verstrekkingen die eind 2020 
waren gepland, maar later dan verwacht of niet 
verstrekt zijn. In totaal is in 2021 81% van de 
begrote productie behaald. Deze rentebaten 
zijn door deze nieuwe productie wel iets boven 
de realisatie van 2020 uitgekomen. 

•  Ook bij het nieuwe LNV-Klimaatfonds zijn de 
rentebaten iets lager dan begroot uitgevallen. 
Hier is 48% van de begrote productie behaald. 
Funding hiervoor is in april 2021 gerealiseerd, 
waardoor de productie in feite later van 
start is gegaan dan begroot. De ontvangen 
vergoeding voor behandelkosten op LNV-
Klimaatfondsleningen vallen door deze lagere 
productie ook iets lager uit dan begroot. 

•  De financieringskosten vallen 0,5 miljoen euro 
hoger uit dan begroot. Hoofdoorzaak hiervan 
is dat het Groenfonds additionele funding voor 
het verstrekken van Revolverend fondsleningen 
(UG) heeft kunnen regelen, waarvoor 
eenmalige fees zijn betaald. Deze welkome 
funding was niet begroot in 2021. Daarnaast 
zijn enige kosten voor documentatie betaald 
voor de aangetrokken funding voor het LNV-
Klimaatfonds, welke achteraf gezien te beperkt 
waren begroot. 

4.3 Financieel resultaat Nationaal Groenfonds

Door het Groenfonds gefinancierde 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 centraal of 
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het project een ‘groene voetafdruk’ heeft; of er 
direct of indirect rendement is voor de kwaliteit 
van de groene leefomgeving. Om deze richtlijnen 
te borgen richt het Groenfonds zich uitsluitend 
op projecten en partijen die onmiskenbaar 
‘groene genen’ hebben: organisaties die bewezen 
hebben het belang van duurzaamheid niet als 
windowdressing of gelegenheidsproject te zien, 
maar deze zichtbaar en aantoonbaar in eigen 
strategie en gedrag hebben verankerd.

De in 2021 gefinancierde projecten leveren een 
belangrijke bijdrage aan:
•  Natuurinclusieve en kringlooplandbouw 29% 

van de gefinancierde projecten
•  Duurzame energie 55%
   - Waarvan in de agrarische sector 32%
• Circulaire economie en groene innovaties 16%

Door onze financiering zijn andere partijen 
ook bereid om te participeren en financieren, 
waardoor een private cofinanciering ontstaat. 
Hiermee realiseren we gemiddeld een 
multiplier2 van 7,4 . Hiermee is in 2021 een totaal 
investeringsvolume in groene en duurzame 
projecten bereikt van bijna 153 miljoen euro 
(2020: 78 miljoen euro). 

Het terugdringen van broeikasgassen en het 
verminderen van CO2-uitstoot zijn een belangrijk 
speerpunt voor het Groenfonds. Met de in 2021 
door het Groenfonds verstrekte financieringen 
werden projecten gefinancierd die:
•  433.532 ton CO2-uitstoot vermeden door 

bijvoorbeeld het benutten van duurzame 
energie, recycling van grondstoffen of 
vastlegging in bos3. Als je bedenkt dat een 
gemiddeld huishouden jaarlijks direct 8 ton CO2

 

uitstoot door energie in huis en vervoer, staat 
dat gelijk aan bijna 60.000 huishoudens. 

•  Elke door het Groenfonds geïnvesteerde euro 
levert daarmee gemiddeld een CO2-besparing 
van 42 ton op. 

•  Uitgaande van een CO2-prijs van 75 euro 
per ton CO2 levert elke door het Groenfonds 
geïnvesteerde euro € 1,70 aan CO2-besparing 
op.

Het Groenfonds streeft in zijn bedrijfsvoering naar 
een lage milieubelasting door bewust gebruik 
van materialen en duurzame inkoop. Papierarm 
werken en het gebruik van milieuvriendelijk papier 
met het FSC-keurmerk zijn hier voorbeelden 
van. Ons kantoor in Amersfoort is energiezuinig 

en duurzaam van opzet. Dit geldt zowel voor 
het gebouw als voor de gebruikte materialen 
voor kantoormeubilair, verlichting etc. Daarnaast 
promoten wij actief het gebruik van de fiets en het 
OV voor onze medewerkers en bezoekers. Zo is 
station Amersfoort CS op minder dan 10 minuten 
loopafstand van ons kantoor.

4.5 Vooruitblik 
Om het Nederland van morgen leefbaar 
te houden, staan we als samenleving voor 
grote uitdagingen op het gebied van klimaat, 
ruimtegebruik en biodiversiteit. Dat er snel iets 
moet gebeuren, is voor vrijwel iedereen duidelijk. 
Hoe kan het dan, dat veel plannen van ‘groene 
doeners’ nog steeds onvoldoende van de grond 
komen? Het probleem is vaak de financiering. 
Deze projecten vragen om een financier met 
visie en lef die wél de stap vooruit wil zetten. Het 
Nationaal Groenfonds pakt die rol en financiert 
deze projecten wel. Zo levert het Groenfonds 
met zijn financieringen een unieke en belangrijke 
bijdrage aan gezonde ecosystemen, een echt 
circulaire economie en veerkrachtige natuur.

Wijzigingen in governance
Het jaar 2022 gaat een bijzonder jaar worden 
voor de relatie met onze directe stakeholders, het 
ministerie van LNV en de gezamenlijke provincies. 
De provincies zullen na ruim 25 jaar afscheid 
nemen van hun collectieve ‘eigenaarsrol’, om op 
individuele basis te kunnen kiezen voor een klant-
leverancier relatie met het Groenfonds. Dit geeft 
ruimte om nieuwe afspraken te maken met LNV. 
Afspraken die passen in ons gezamenlijk beeld van 
een sterk partnerschap voor een groener en beter 
Nederland van morgen en de rol van een solide 
Groenfonds hierbij. Het gezamenlijk streven is dit 
traject in 2022 te kunnen afronden. 

Om een zo groot mogelijke bijdrage te kunnen 
leveren aan de grote transitie-opgaven en aan 
het beleid van LNV kijken we ook naar projecten 
met een aantoonbare (indirecte) impact, op 
het snijvlak tussen het werkveld van LNV en 
andere ministeries, in het bijzonder EZK. Samen 
met LNV willen we in 2022 verkennen welke 
interdepartementale allianties kansrijk zijn en deze 
allianties gaan realiseren.

Investeringsvermogen op niveau
Het is voor ons van belang om het 
investeringsvermogen van het Groenfonds 
structureel te versterken om zo de bijdrage aan 

de duurzame maatschappelijke opgaven en de 
kwaliteit van de groene leefomgeving te kunnen 
blijven leveren. Het ministerie van LNV heeft in 
december 2020 een garantie verstrekt die het 
Groenfonds in april 2021 in staat heeft gesteld 70 
miljoen euro aan te trekken en hiermee de 
komende drie jaar projecten te financieren  
 
die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van het 
ministerie van LNV (LNV-Klimaatfonds). Daarnaast 
heeft het Groenfonds eind 2021 een additionele 
funding kunnen realiseren voor het Revolverend 
fonds ter hoogte van 50 miljoen euro waarmee 
het gedurende de periode 2022-2024 binnen 
zijn missie financieringen kan verstrekken die niet 
vallen binnen de kaders van het Klimaatfonds.

Onze ambitie: 165 miljoen euro productie in 
drie jaar 
Het Groenfonds richt zich in toenemende mate 
op innovatieve projecten die bijdragen aan het 
samenbrengen van economie, ecologie en 
samenleving. Het Groenfonds financiert vooral 
innovatieve groene projecten die bij de reguliere 
banken niet of maar beperkt terecht kunnen 
omdat zij te klein, te arbeids intensief en/of te 
risicovol zijn. Bij dit markthiaat hebben wij de rol 
vernieuwing van onderaf te faciliteren door de 
risico dragende financiering te verstrekken. De 
komende jaren zullen het huidige overheidsbeleid 
en de ontwikkelingen binnen onze thema’s 
resulteren in een groeiende vraag naar 
financiering door het Groenfonds. Wij verwachten 
dan ook in de periode 2022 tot 2024 minimaal 
165 miljoen euro aan financieringen te kunnen 
verstrekken. Hiervan zal circa 54 miljoen euro 
worden verstrekt uit het Klimaatfonds  
en 86 miljoen euro uit ons Revolverend fonds. 
Als de pilot van het Investeringsfonds Duurzame 
Landbouw (IDL) in de zomer van 2022 een vervolg 
krijgt, verwachten wij in 2022 circa 25 miljoen 
euro uit het IDL te verstrekken. 

Corona, het conflict in de Oekraïne en de 
economische impact
Nederland wordt nog steeds getroffen door het 
coronavirus en de overheidsmaatregelen tegen 
het verspreiding van het coronavirus hebben nog 
steeds impact op de samenleving. Gelijktijdig 
zien wij ook veel ondernemers die de afgelopen 
periode hebben gebruikt om hun plannen verder 
uit te werken. Vooralsnog merken wij als Nationaal 
Groenfonds geen sterke teruggang in het aantal 
projectaanvragen of uitstel c.q. afstel binnen de 
huidige pijplijn als gevolg van de coronacrisis. Wel 
zien wij dat een deel van de door het Groenfonds 
gefinancierde ondernemers geraakt wordt door 
de sterk gestegen energieprijzen. De impact van 

de oorlog die bij het schrijven van dit jaarverslag 
woedt in Oekraïne is nog onduidelijk. Zeker 
is dat dit zal leiden tot verdere prijsstijgingen 
van energie en grondstoffen en tot grote 
economische onzekerheid op ten minste de korte 
termijn en mogelijk ook de langere termijn. Dit 
alles zal in 2022 ook effect hebben op de klanten 
van het Groenfonds en op de omvang van nieuwe 
verstrekkingen. 

Nieuwe fondsen
In 2022 gaat het Groenfonds de rol als fonds-
manager voor duurzame fondsen uitbouwen. We 
verwachten een toenemende vraag naar deze 
dienstverlening door het groeiend aantal publieke 
fondsen voor lokale en regionale initiatieven, in 
het bijzonder in de hoek van de warmtetransitie 
en duurzame energie. Het Ontwikkelfonds Ener-
giecoöperaties (OEC) is daarvan een voorbeeld. 
Daarnaast zal het Groenfonds inzetten op fondsen 
die door LNV worden geïnitieerd en met bijzon-
dere focus op de transities in de landbouw. Het 
beheerd vermogen bij het Groenfonds zal naar 
verwachting stabiel blijven. De hierop te behalen 
marge voor het Groenfonds staat gezien de lage 
en soms zelfs negatieve rente onder druk. 

Maatschappelijke meerwaarde 
Het zichtbaar maken van de maatschappelijke 
meerwaarde van het Groenfonds is en blijft een 
belangrijk speerpunt. Het Groenfonds wil bijdra-
gen aan de realisatie van groene doelen in de 
meest brede zin van het woord. Onze ambitie 
voor 2022 is:

•  Een zo hoog mogelijke multiplier op elke  
geïnvesteerde euro uit ons Revolverend fonds

•  Met financieringen bijdragen aan projecten  
die samen tenminste 1,5 megaton (CO2-equiva-
lent) aan broeikasgassen vastleggen of uitstoot 
vermijden

•  Een financieringsproductie van 77 miljoen euro 
(met een totaal beoogd investeringsvolume van 
375 miljoen euro) door het financieren van:

 o  Een substantiële bijdrage aan de transitie 
naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en 
het financieren van projecten van agrariërs, 
landgoederen en natuur- en landschapsorga-
nisaties en daarmee bijdragen aan de klimaat-
doelstellingen. In 2022 willen we 100 boeren 
en tuinders helpen bij hun omschakeling naar 
kringloop-, biologische of natuurvriendelijke 
landbouw.

 o ‘ Groene’ innovatieprojecten, duurzame ener-
gie projecten en projecten die zich richten op 
een meer circulaire economie. We willen in 
2022 ten minste 20 innovaties financieel op 
weg helpen.

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

3  CO2-besparing gemeten over de investering in het project vermenigvuldigd 
met de looptijd van de financiering van het project.
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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 
overeenkomsten. De belangrijkste hiervan is de 
‘Uitvoeringsovereenkomst’ tussen Rijk, provincies 
en het Groenfonds, die in 1995 gesloten is en in 
2002 geactualiseerd. Hierin ligt de basis voor de 
samenwerking tussen Rijk, provincies en het 
Groenfonds vast. In de Uitvoeringsovereenkomst 
is onder andere opgenomen dat het bestuur van 
het Groenfonds jaarlijks een 
ontwerp-Werkprogramma 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 eventuele reacties, vast te stellen.

Vernieuwen governance-relatie
De directe betrokkenheid van provincies bij het 
Groenfonds is na de decentralisatie van het 
natuurbeleid afgenomen. De financiering van het 
natuurbeleid doen provincies op eigen wijze en in 
de meeste gevallen zonder financiële rol van het 
Groenfonds daarbij. Mede op grond hiervan 
hebben de gezamenlijke provincies in 2021 
aangegeven dat zij afstand willen nemen van hun 
‘eigenaars’-rol van het Groenfonds en dat zij 
opteren voor ‘gecontroleerd uitfaseren’. Een 
aantal provincies behoudt een klant/
opdrachtgever relatie met het Groenfonds. Met 
deze provincies zijn er samenwerkingsverbanden, 
bijvoorbeeld voor het managen van een 
provinciaal fonds of voor specifieke 

financieringsarrangementen. Samen met onze 
directe stakeholder LNV zullen de inmiddels 
verouderde governance afspraken in 2022 
vervangen worden door nieuwe afspraken die 
passen in ons gezamenlijk beeld van een sterk 
partnerschap voor een groener en beter 
Nederland van morgen. 

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, waaronder de voorzitter). Na hun 
aftreden zijn bestuursleden herbenoembaar door 
Rijk en/of provincies en kunnen een keer voor een 
periode van vier jaar worden herbenoemd. In 2021 
heeft drs. J.C.M. (Jolande) Sap vanwege het 
verstrijken van haar benoemingstermijn afscheid 
genomen van het bestuur van het Groenfonds. 
Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar 
grote inzet en de inbreng van haar deskundigheid 
de afgelopen acht jaar. Mevrouw Sap is per 1 juli 
2021 opgevolgd door mevrouw Ir. S.D. (Suze) 
Gehem. Het bestuur van het Groenfonds is in 
2021 vier keer (merendeel digitaal) bijeen-
gekomen. Naast de bestuursvergaderingen is er 
frequent contact tussen vooral de voorzitter en  
de leden van de Financiële Commissie met de 
directeur en andere medewerkers. 

Binnen het bestuur zijn een Financiële Commissie 
(FC) en een Remuneratie- en beoordelings-
commissie (RBC) ingesteld.  

De FC heeft een adviserende functie naar het 
bestuur en staat het bestuur bij in zijn 
toezichthoudende 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 2021 uit twee 
leden van het bestuur, namelijk drs. M.H.R. Bakker 
en drs. E.P. Goudswaard als voorzitter van de 
commissie. De FC is in 2021 zes keer 
bijeengekomen. De FC heeft in 2021 tweemaal 
regulier overleg gevoerd met de externe 
accountant, Mazars, over de jaarrekening 2020  
en over de uitgebrachte managementletter. 

In het Algemene Bestuursreglement 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 en de Remuneratie- 
en beoordelingscommissie zijn in dit reglement 
vastgelegd. In het Reglement Bevoegdhe-
den-structuur is de procuratie- en volmachts-
structuur van het Groenfonds vastgelegd. Deze 
bestuursreglementen en de volmacht van de 
directeur zijn in 2020 niet gewijzigd. De procura-
tieregeling is als gevolg van een personele mutatie 
aangepast.

Bestuursleden Nationaal Groenfonds

Prof. dr. C.P. (Cees) Veerman is sinds december 
2014 voorzitter van het Nationaal Groenfonds.  
De heer Veerman is emeritus hoogleraar aan de 
Universiteit van Tilburg en Wageningen University 
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Bestuursleden: Einde periode  Benoemd door

Prof. 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 CFA (2024) Rijk

Ir. J.F. (Johan) de Leeuw (2026) Rijk

Drs. E.P. (Ewoud) Goudswaard (2026) Provincies 

Ir. S.D. (Suze) Gehem (2026) Rijk en provincies

 

Waarnemers:

Drs. E. den Dunnen-Heijblom (sinds december 2020)  namens het ministerie van LNV 

Drs. M. Schoemaker (sinds oktober 2020) namens het Interprovinciaal Overleg

In 2020 was het bestuur als volgt samengesteld 
(tussen haakjes het jaar van aftreden op basis van het rooster van aftreden):
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& 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 
Voedselkwaliteit. Tussen 2009 en 2013 was de 
heer Veerman voorzitter van de Vereniging 
Natuurmonumenten. 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, waaronder Royal Reesink, Fagoed en 
voorzitter van de Stichting Aandelen Beheer 
Holding Nationale Loterijen.

Ir. J.F. (Johan) de Leeuw is in januari 2018 
toegetreden tot het bestuur van het 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,  
het bestuur van de stichting COVA alsmede het 
bestuur van de stichting SKV. Ook is hij 
bestuursvoorzitter van IZZ, bestuurslid van de 
beheersstichting Qlip (kwaliteitsborging van 
agrofood), vice-voorzitter van de Raad van 
Toezicht van Cordaid en lid van het bestuur van 
de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA).

Mr. drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies is in 2015 
toegetreden tot het bestuur van Nationaal 
Groenfonds. 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 Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. In de periode 2002-2010  
was zij Tweede Kamerlid voor het CDA en in 
2010-2011 waarnemend partijvoorzitter. In 2011 
was mevrouw Spies gedeputeerde voor de 
provincie Zuid-Holland. Zij bekleedt een aantal 
bestuursfuncties, waaronder voorzitter van het 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters, 
voorzitter van de Raad van Toezicht van de 
Reclassering Nederland en voorzitter van de  
Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland.

Drs. M. (Marie-Renée) Bakker CFA is sinds 
februari 2016 bestuurslid van het Nationaal 
Groenfonds. Vanuit die rol maakt mevrouw Bakker 
ook deel uit van de Financiële Commissie van het 
Groenfonds. Mevrouw Bakker was tot november 

2019 Senior Finance Manager bij de Wereldbank, 
een organisatie van de Verenigde Naties in 
Washington DC die zich richt op het verlenen van 
financiële steun voor zaken van publiek/
maatschappelijk belang. Zij heeft bij de 
Wereldbank ook eerder aan diverse natuur-, 
landschaps- en duurzaamheidsprojecten 
meegewerkt. Sinds september 2020 is mevrouw 
Bakker tevens ‘independent director’ voor BMO 
Funds Inc. dat toezicht houdt op de particuliere 
beleggingsfondsen in de VS van de Canadese 
Bank of Montreal. Daarnaast is zij lid van de Board 
of Directors en sinds februari 2017 voorzitter van 
de Audit Committee 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 Azië en 
Afrika.

Drs. E.P. (Ewoud) Goudswaard is in februari 2018 
toegetreden tot het bestuur van het Nationaal 
Groenfonds in de rol van penningsmeester en 
door de gezamenlijke provincies benoemd. De 

heer Goudswaard was tot medio 2017 werkzaam 
als algemeen directeur bij ASN Bank. Naast zijn 
bestuursfunctie bij het Nationaal Groenfonds is de 
heer Goudswaard onder meer lid van het bestuur 
van Pensioenfonds SNS Reaal, Fonds21, Stichting 
Fair Capital Impact Fund en voorzitter van de Raad 
van Toezicht van de Hersenstichting. Tevens is hij 
lid van de Raad van Commissarissen van Triple 
Jump B.V., een impactgerichte beleggingsbeheer-
der die verantwoorde investeringsmogelijkheden 
biedt in ontwikkelingslanden. 

Ir. S.D. (Suze) Gehem is sinds juli 2021 bestuurslid 
van het Nationaal Groenfonds en is benoemd 
door het Rijk en de gezamenlijke provincies. 

Mevrouw Gehem zet zich met haar organisatie  
De Groene Grachten in voor de verduurzaming 
van monumentale gebouwen en gebieden. Zij is 
mede oprichter van Rooftop Revolution, een 
stichting die nieuwe natuurgebieden bovenop 
daken ontwikkelt. Daarnaast is zij oprichter van 
Green Light District, een stichting die zich 
bezighoudt met de verduurzaming van de 
historische binnenstad van Amsterdam. Door  
haar werkzaamheden heeft Suze Gehem veel 

inhoudelijke vakkennis en ervaring op het gebied 
van verduurzaming, energiebesparing, duurzame 
energieopwekking en circulariteit en het 
terugbrengen van biodiversiteit in de stad. 
Vanaf juli 2022 wordt mevrouw Gehem lid van  
de Remuneratie- en benoemingscommissie van 
het Nationaal Groenfonds.

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 en conform het 
eigen Protocol voor de Remuneratie- en 
benoemingscommissie (RBC). De RBC heeft in 
2021 de periodieke evaluatie van het functioneren 
van het bestuur op zich genomen. In een-op-een 
gesprekken van de RBC met de bestuursleden 
is gekeken naar de rolverdeling in het bestuur, 
de wijze van functievervulling van de individuele 
bestuurders, de verhouding tussen bestuur en 
directie, de effectiviteit van de vergaderingen 
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en de informatievoorziening aan het bestuur. 
Dit is vervolgens besproken in het bestuur. Uit 
de evaluatie in 2021 kwam geen aanleiding 
voor veranderingen in de samenstelling of de 
werkwijze van het bestuur, anders dan enkele 
accentverschuivingen. 

Verslaglegging en verantwoording

Met diverse rapportages legt het bestuur van 
het Groenfonds verantwoording af aan zijn 
belangrijkste stakeholders, in het bijzonder 
de rijksoverheid (ministerie 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 financieringscontracten is bovendien 
in de Toelichting op de balans de juridische en 
beleidsmatige achtergrond geschetst.

5.2 Bedrijfsvoering en risicomanagement

Organisatie en bezetting

De organisatie
opzet van het Groenfonds is in lijn met de 
groei en ambitie in 2021 enigszins aangepast. 
Het leidinggevend kader is uitgebreid met 
een manager Kredietrisico en -administratie. 
Daarnaast wordt de afdeling Financieringen door 
het hoofd financieringen aangestuurd (voorheen 
door de directeur zelf). Om de kwaliteit en 
continuïteit binnen het Groenfonds te waarborgen 
maakt het het Groenfonds voor wat betreft de 
dienstverlening omtrent IT, Internal Auditing, 
Human Resources en Treasury sinds 2019 gebruik 
van externe partijen, dit op basis van Service Level 
Agreements (SLA’s). Deze dienstverlening verloopt 
naar tevredenheid. 

Medewerkers
Voor de directe werkzaamheden bij het 
Groenfonds was er in 2021 gemiddeld 20,5 fte 
(2020: 18,6 fte) in dienst. Daarmee is het 
Groenfonds een overzichtelijke en slagvaardige 
organisatie. Deze fte’s zijn aangevuld met een 
flexibele schil van 9 personen die op afroep 
inzetbaar zijn, voornamelijk op de afdeling 
Financieringen.
Onze mensen zetten al hun kennis en ervaring in 
om ecologie en economie op een vernieuwende 
manier te verbinden. Medewerkers zijn betrokken 
bij de maatschappelijke doelen waar wij voor 

staan en werken over het algemeen lang voor het 
Groenfonds. Het Groenfonds kent een goede 
medewerkerstevredenheid en een ziekteverzuim 
onder de gestelde norm.

Wet- en (interne) regelgeving

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Het Groenfonds heeft een vergunning voor het 
aanbieden van hypothecair krediet en 
consumptief krediet onder de Wet financieel 
toezicht (Wft), onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM). 

Productgoedkeuringsproces
Het Groenfonds heeft conform de Wft een 
productgoedkeurings- en -revisiebeleid. 

Producten worden pas op de markt gebracht of 
gedistribueerd na een zorgvuldige afweging van 
de risico’s en zorgvuldige toetsing van relevante 
aspecten, waaronder zorgplicht. Ook worden alle 
producten periodiek geëvalueerd.

Algemene Verordening Gevenbescherming 
(AVG)
Sinds 2018 is de Algemene verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Deze privacywetgeving 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 
2021 hebben geen datalekken als bedoeld binnen 
de AVG plaatsgevonden. 

Treasury management

Het huidige Treasurystatuut (waarin tevens een 
uitwerking van de risicobereidheid is opgenomen) 
is door het bestuur van het Groenfonds in maart 
2021 vastgesteld. De treasurywerkzaamheden 
hebben in 2021 plaatsgevonden binnen de kaders 
van het Treasurystatuut. Dit statuut wordt 
periodiek geactualiseerd. Deze actualisatie heeft 
eind 2020 plaatsgevonden en is in het eerste 
kwartaal 2021 geaccordeerd door het bestuur van 
het Groenfonds.

Voor het afdichten van de renterisico’s zijn in 2021 
geen nieuwe renteswaps aangegaan. Renteswaps 
worden alleen gecontracteerd ter afdichting van 
bestaande onderliggende renterisico’s. Het 
Groenfonds neemt daarmee geen open 
(toekomstige) posities in. 

Het Groenfonds wordt op grond van artikel 5.2, 
derde lid, Comptabiliteitswet sinds 2018 gezien als 
een rechtspersoon met een publieke taak die 
verplicht is aangewezen (Lijst B) om gebruik te 
maken van het Geïntegreerd Middelenbeheer 
(Schatkistbankieren) bij het ministerie van 
Financiën. In het kader hiervan wordt per 31 
december 2021 voor 282,3 miljoen euro aan 
middelen aangehouden bij het ministerie van 
Financiën. 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 2021 heeft de negatieve 
rente een stempel gedrukt op het dagelijks 
liquiditeitenbeheer. Desalniettemin is negatieve 
rente voor de liquiditeitsposities beperkt door 
gebruik te maken van Schatkistbankieren en zero 
balancing.

Risicomanagement

Het Groenfonds hecht sterk aan het goed 
managen van risico’s. De beheersmaatregelen zijn 
gericht op een voortdurende en zorgvuldige 
bewaking en beheersing van risico’s die zijn 
activiteiten met zich meebrengen. De 
uitgangspunten van het Groenfonds omtrent 
risicomanagement zijn onder meer beschreven in 
de betreffende (risico) Beleidskaders en in het 
Treasurystatuut. 

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 
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risico’s gemitigeerd worden door middel van 
specifieke beheersmaatregelen. In 2021 zijn 
de belangrijkste strategische, tactische en 
operationele risico’s geactualiseerd en betreffende 
beheersmaatregelen geformuleerd. Daarnaast is 
er aandacht besteed aan het bepalen, herijken en 
toetsen van operationele risico’s per kernproces. 
De risicomanagementfunctie faciliteert dit proces, 
adviseert over de risicobeheersing ten opzichte 
van risicobereidheid en risicocapaciteit, bewaakt 
de (effectieve) werking van beheersmaatregelen. 
Het Groenfonds laat de Interne Controle (Third-
line) uitvoeren 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 beperkte omvang van het 

investeringsvermogen Revolverend fonds
• De kredietverlening 
• Het renterisico en het operationele risico
• Het uitbestedingsrisico

Hieronder zijn deze specifieke aspecten in het 
risicomanagement toegelicht.

Beperkte omvang van het investerings-
vermogen voor het Revolverend fonds
Om aan de financieringsvraag van klanten te 
voldoen wordt voor de Revolverend fonds 
financieringen voornamelijk het eigen vermogen 
ingezet. De vraag van klanten overschreed de 
afgelopen jaren de omvang van het beschikbare 
investeringsvermogen (eigen vermogen en 
vreemd vermogen) waardoor additionele funding 
nodig was. Om aan de grote vraag te kunnen 
voldoen heeft het Groenfonds in januari 2021 

15 miljoen euro additionele funding kunnen 
aantrekken waardoor ook voor de korte termijn 
kon worden voldaan aan de vraag van klanten. 
Eind 2021 is de omvang van het investerings-
vermogen door middel van additionele funding 
verder versterkt met 50 miljoen euro, in delen 
vanaf 2022 op te nemen. Hiermee kan het 
Groenfonds zijn ambitie 2022-2024 realiseren. 

Kredietverlening aan klanten
De kredietverlening door het Groenfonds gebeurt 
deels voor eigen rekening en risico en deels voor 
risico van derden (veelal overheden). De interne 
en administratieve organisatie zijn ingesteld op 
de hoge eisen die dit met zich meebrengt voor 
de organisatie. Vanaf bepaalde limieten behoeven 
kredietverleningen goedkeuring van een interne 
kredietcommissie, alsmede van de Financiële 
Commissie. Daarnaast is kennis van de markt 
en de sectoren waarin wij actief zijn 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 kredietacceptatieregels. 

Krediet- en tegenpartijrisico
Dit betreft het risico dat een tegenpartij niet 
aan zijn verplichtingen voldoet. Dit risico is aan 
de orde bij het uitzetten en aanhouden van 
gelden bij derden alsmede bij derivaattransacties 
(renteswaps). Het merendeel (87%) van de 
financiële vaste activa kent geen kredietrisico. 
Het uitgangspunt is om het risicoprofiel bij de 
Revolverend fondsverstrekkingen UG beperkt te 
houden. Zo worden financieringen in kredietklasse 
critical niet verstrekt. De coronacrisis gaat 
overigens gepaard met hogere kredietrisico’s.  

Dit vraagt om extra aandacht voor klantcontact  
en de kredietbeheersing.

Renterisico’s
De financieringsactiviteiten van het Groenfonds 
brengen renterisico’s met zich mee. 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. 
Ten aanzien van de risicobereidheid is het 
renterisicobeleid gericht op het beheersen van dit 
risico waaraan de activiteiten worden blootgesteld 
als gevolg van renteschommelingen. Hiervoor 
worden renteswaps ingezet. Het aangaan van 
een speculatieve transactie of het creëren van 
speculatieve positie als gevolg van het bewust 
nalaten te handelen is niet toegestaan. 

Operationele risico’s
Operationele risico’s kunnen zich voordoen als 
gevolg van ontoereikende of niet succesvolle 
interne processen en/of systemen. Het 
Groenfonds wil dergelijke risico’s tot een 
minimum beperken. Deze risico’s worden 
beheerst door beheersmaatregelen zoals 
vastgelegd in de beleids- en proceskaders 
omtrent Administratieve Organisatie, Procesflows 
en het Business Control Framework (BCF) voor  
de operationele processen. 

Uitbestedingsrisico
Het Groenfonds is onderhevig aan uitbestedings-
risico’s, met name het risico van onvoldoende 
kwaliteit van de uitbestede diensten. Deze 
zijn gemitigeerd door het hanteren van een 
uitbestedingsbeleid, IT-beveiligingsbeleid, Service 

Level Agreements en het houden van periodieke 
evaluatiegesprekken met de uitbestedingspartijen.

Per kwartaal worden de voortgang van de 
activiteiten van de risicomanagement- en 
compliancefunctie en de belangrijkste adviezen 
en aandachtspunten vanuit riskmanagement, 
internal auditing en de externe accountant met 
het bestuur besproken. Deze controlerapportages 
geven aan dat de uitvoering van processen en  
het gebruik van geautomatiseerde 
hulpmiddelen daarbij in control zijn, met de 
opmerking dat (mede in verband met de nog 
aanhoudende coronacrisis) de kwaliteit van 
het procesmanagement algemeen, inclusief 
1e lijn monitoring, en de uitvoering van het 
kredietverlenings- en beheerproces in 2021  
extra aandacht hebben gevergd. 

Voor een In Control Statement wordt verwezen 
naar hoofdstuk 7. 

IT
Voor de IT maakt het Groenfonds gebruik van  
de dienstverlening van enkele externe partijen.  
De belangrijkste IT-Systemen zijn Ventureplan 
(Financieringsapplicatie), AFAS (Finance en HR)  
en Treasury Metrics (Treasury). Via deze applicaties 
worden zowel de primaire als de ondersteunende 
processen gefaciliteerd. Belangrijke kern hierbij 
is VenturePlan, een geïntegreerde applicatie voor 
het verstrekken en beheren van financieringen, 
waarin tevens een digitaal archief en een CRM-
applicatie opgenomen zijn. Onze kantoor-
automatisering wordt verzorgd door Vindicta.
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6.1 BALANS PER 31 DECEMBER
(bedragen x € 1.000,--)

Passiva 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

17 Revolverend fonds 50.092 50.239

18 Wettelijke reserve 611 833

19 Bestemmingsreserve Algemene Risico's 15.237 14.577

65.940 65.649

Langlopende schulden

20 Aangehouden rentereserve convenantsmiddelen 1.236 1.057

21 Provincie Gelderland 4.000 4.000

22 Provincie Brabant 0 10.000

23 Waterinnovatiefonds 2.000 2.000

24 Ontwikkelfonds Energiecoöperaties 12.466 9.428

25 Investeringsfonds duurzame landbouw 9.000 -

26 Aangetrokken RF leningen 30.144 18.144

27 Aangetrokken Klimaatfonds leningen 6.300 -

28 Aangetrokken groene leningen 18.790 32.226

29 Aangetrokken leningen EHS 63.277 82.585

30 Aangetrokken PNB-leningen 174.291 185.048

31 Aangetrokken leningen VSPN 17.280 17.280

32 Aangetrokken leningen pVSPN 76.000 70.000

414.784 431.768

Kortlopende schulden

33 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 95.701 90.192

34 Overige trekkingsrechten 21.410 34.224

35 Projectrekeningen 235.447 229.388

36 Te betalen pensioenen - -

37 Te betalen belastingen en sociale verzekering 14 18

38 Verplichting vakantiedagen 42 59

39 Overige schulden en overlopende passiva 7.565 7.944

360.179 361.825

840.903 859.242

Activa 31-12-2021 31-12-2020

Immateriële vaste activa

1 Software 611 833

611 833

Materiële vaste activa 

2 Computerapparatuur 78 73

78 73

Financiële vaste activa 

3 Uitgezette convenantsleningen 25.904 35.304

4 Uitgezette EHS leningen 82.585 92.316

5 Uitgezette PNB-leningen 185.047 195.715

6 Voorfinancieringen Particulier Natuurbeheer 156.085 164.199

7 Ontwikkelfonds Energiecooperaties leningen 451 -

8 Investeringsfonds duurzame landbouw leningen 200 -

9 Overige verstrekte private leningen 64.684 72.579

10 LNV Klimaatfonds leningen 12.223 76

11 Participaties - -

12 Actieve belastinglatentie 287 199

527.466 560.387

Vlottende activa

13 Groenfonds Projectrekeningen 25.848 25.585

14 Overige vorderingen en overlopende activa 4.363 4.946

15 Verplicht bij het Rijk aangehouden gelden 282.281 62.600

16 Liquide middelen 256 204.817

312.748 297.948

840.903 859.241
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Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor 
de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de 
Raad voor de jaarverslaggeving, overeenkomstig RJ 
640 ’Organisaties zonder winststreven’. 

Het uitbreken van het coronavirus en de 
preventieve maatregelen genomen door de 
overheid zorgen voor grote economische 
onzekerheid. Voor het Groenfonds is er geen 
directe impact op de bedrijfsvoering. De 
ontwikkelingen zijn op dit moment zeer onzeker 
en onderhevig aan veranderingen, echter heeft dit 
geen directe invloed op de Stichting Groenfonds 
en het overgrote deel van de klanten. De Stichting 
Groenfonds verwacht daarom ook geen steun van 
de overheid te hoeven vragen. 

De grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling berusten op de veronderstelling 
die uitgaat van de continuïteit van de stichting. 

Tenzij anders weergegeven worden bedragen in de 
jaarrekening vermeld in duizenden euro’s.

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Groenfonds, 
statutair gevestigd in Den Haag en kantoor 
houdende aan de Utrechtseweg 12 3811 NB te 
Amersfoort (KVK-nummer: 41158594), bestaan 
voornamelijk uit:

•  Financieren van investeringen in natuur en 
landschap. 

•  Financieren van verduurzaming landbouw, 
energietransitie en circulaire economie.

•  Strategisch adviseren binnen relevante 
beleidsgebieden vanuit onze financieel-
economische ervaring.

•  Structureren en beheren van fondsen die 
investeren in de vergroening en verduurzaming 
van Nederland.

•  Kassieren, waaronder het uitvoeren van 
subsidieregelingen 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 afgeleide financiële instrumenten. Op 
het moment van aangaan van een hedgerelatie, 
wordt dit door het Groenfonds gedocumenteerd. 
Waardeveranderingen in de marktwaarde 
van de financiële instrumenten worden niet 
opgenomen in de balans en staat van baten en 

lasten voor zover het effectieve posities betreft. 
Waardeveranderingen op niet-effectieve 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 berekend 
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 
blootgesteld 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 Treasurystatuut. Alle renteswaps 
die het fonds afsluit vallen onder de opgestelde 
hedgedocumentatie. 

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 de financiële cijfers worden 
opgesteld.. Daartoe wordt de rentegap berekend 
die aangeeft in hoeverre er sprake is van een 
aanvaardbaar renterisico. Een negatieve rentegap 
duidt op een ineffectiviteit. Voor de berekening 
van een mogelijke ineffectiviteit wordt gebruik 
gemaakt van het hypothetisch derivaat dat wel tot 
effectiviteit zou hebben geleid. Het verschil tussen 
de waarde van het hypothetische derivaat en de 
daadwerkelijke derivatenpositie is aan te merken als 
de ineffectiviteit.

Pensioenen
Het Groenfonds is voor de pensioenregeling in 
2021 aangesloten bij Zwitserleven (SRLEV N.V.). 
Deze pensioenregeling heeft het karakter van 

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

realisatie
geheel 2021

begroting
geheel 2021

realisatie
geheel 2020

40 Totaal rentebaten 13.164 13.546 12.745

41 Totaal rentelasten 6.385 6.088 5.889

Renteresultaat 6.779 7.459 6.856

42 Overige baten 950 1.276 414

Totaal baten 7.729 8.735 7.270

43 Personeelskosten 3.182 3.270 2.816

44 Overige kosten 1.287 1.381 1.614

45 Afschrijvingen 271 300 257

46 Mutatie voorziening kredietrisico's 3.441 1.438 3.210

47 Overige baten en lasten - - -1.500

Totaal lasten 8.181 6.390 6.396

Resultaat voor belasting -452 2.344 873

48 VPB -89 971 201

Resultaat na belasting voor bestemming -363 1.373 672
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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 notariële akte, dan wel bij 
uitboeking van de financiering. 

Overige baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het 
jaar waarop zij betrekking hebben. Onder baten 

worden verstaan de baten die rechtstreeks aan 
het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als 
gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
De lasten worden bepaald met inachtneming 
van de hierboven vermelde grondslagen voor 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden 
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 
voorzienbaar zijn. 

Belastingen naar winst
Bij de waardering van de belastingen naar winst 
wordt uitgegaan van de belastingwetgeving, de 
fiscale voorschriften en belastingtarieven zoals 
die zijn vastgesteld voor of op de balansdatum 
dan wel waartoe materieel al op balansdatum is 
besloten.

een beschikbare premieregeling op basis 
van beleggen. Het Groenfonds heeft geen 
verplichting tot het voldoen van tekorten die 
bij Zwitserleven zouden ontstaan anders dan 
middels verschuldigde premiebijdragen. De 
bijdragen worden als kostenpost opgenomen 
wanneer deze verschuldigd zijn. De premies 
worden verantwoord 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 Premie Pensioen 
Instelling (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 gewaardeerd 
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 ontwikkelprojecten 
worden geactiveerd als onderdeel van de 
vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat 
het project commercieel 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
Materiële vaste activa worden gewaardeerd  
tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten  
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening 
gehouden met de bijzondere waarde-
verminderingen 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 
financieringen en verstrekte leningen zijn 
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 
schuldrest per balansdatum. Participaties worden 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek 
van noodzakelijk geachte voorzieningen op grond 
van de situatie bij de betrokken ondernemingen. 

Gezien de aard en activiteiten van het Groenfonds 
worden er tussentijds geen kredieten vervreemd. 
Daarnaast zijn geen convenanten gesloten 
op basis van de reële waarde van de leningen. 
Derhalve heeft het Groenfonds de reële waarde 
van leningen niet opgenomen in de jaarrekening. 
De gemiddelde looptijd van de leningen en de 
gemiddelde rentevoet zijn opgenomen in de 
toelichting om inzicht te geven in de belangrijkste 
leningsvoorwaarden.

Belastinglatentie
Belastinglatenties worden gewaardeerd op 
nominale waarde, waarbij de contante waarde  
niet materieel afwijkt.

Overige vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen de 
geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de 
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt aangehouden in 
overeenstemming met de vereisten volgens 
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 
’Organisaties zonder winststreven’. 

Langlopende schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen 
aan de verwerving van de schulden worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. 
Schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend 
met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben allen een 
resterende looptijd korter dan een jaar. De reële 
waarde benadert de boekwaarde vanwege het 
kortlopende karakter ervan.

1. Immateriële vaste activa

Software

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 1.212 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 379 

Boekwaarde 833 

Mutaties

Investeringen 22 

Desinvesteringen - 

Afschrijvingen 244 

Waardeverminderingen -   

Afschrijvingen desinvesteringen -   

Saldo 222-

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 1.234 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 623 

Boekwaarde 611 

Afschrijvingspercentage 20%

TOELICHTING OP DE BALANS
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De afschrijvingen over 2021 op de immateriële vaste activa zijn opgenomen onder de post  
afschrijvingskosten in de staat van baten en lasten per 31-12-2021. De immateriële vaste activa  
worden lineair afgeschreven. 
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Het gemiddelde rentepercentage per balansdatum bedraagt: 1,29% (2020: 1,66%). De aflostermijn van 
de portefeuille betreft 20 jaren per balansdatum.

2. Materiële vaste activa

Computer-
apparatuur

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 114 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 41 

Boekwaarde 73 

Mutaties

Investeringen 31 

Desinvesteringen -   

Afschrijvingen 26 

Waardeverminderingen -   

Afschrijvingen desinvesteringen -   

Saldo 5 

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 145 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen 67 

Boekwaarde 78 

Afschrijvingspercentage 20%

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De afschrijvingen over 2021 op de materiële vaste activa zijn opgenomen onder de post 
afschrijvingskosten in de staat van baten en lasten per 31-12-2021. De materiële vaste activa  
worden lineair afgeschreven.

2021 2020

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Stand per 1 januari 35.304 44.504

Bij: opgenomen bedragen - -

Af:  afgelost door provincies 9.400 9.200

Stand per ultimo 25.904 35.304

De rente in 2021 over deze leningen ten laste van de provincies bedraagt 4,98% (2020: 5,74%). Dit is het 
gewogen gemiddelde van lange en korte rente van (groene) leningen en Swaps, voor de periode tot 
2024. De aflostermijn van de portefeuille betreft 4 jaren per balansdatum.

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

2021 2020

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Stand per 1 januari 92.316 101.747

Bij: opgenomen bedragen - 7.895

Af:  afgelost 9.731 17.325

Stand per ultimo 82.585 92.316

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

3. Uitgezette Convenantsleningen

De uitgezette Convenantsleningen leiden tot vorderingen van het Groenfonds op de provincies. In het 
samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg (IPO) is voor de provincies een vaste verdeelsleutel 
voor deze vorderingen overeengekomen. De opgenomen 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 IPO. De 
Convenantsleningen zijn benut ter financiering van het provinciale aandeel in grondaankopen ten 
behoeve van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, voorheen EHS). Vanaf 1 januari 2008 zijn er geen 
opnamen meer mogelijk door provincies uit de Convenantsleningen.
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5. Uitgezette PNB-leningen

De “Kaderovereenkomst financiering grondaankopen EHS”, gesloten per 25 november 2004, en de 
aanvulling 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 0,80% (2020: 0,80%). De aflostermijn van de 
portefeuille betreft 20 jaren per balansdatum.

6. Voorfinancieringen Particulier Natuurbeheer

Dit betreft aan private partijen verstrekte leningen ter voorfinanciering van te ontvangen subsidie-
uitkeringen voor Particulier Natuurbeheer onder zowel het oude regime, de Voorfinanciering Particulier 
Natuurbeheer (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 transacties 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-portefeuille en staan de provincies garant voor de pVSPN-portefeuille. De gemiddelde 
aflostermijn van de portefeuille betreft 18 jaren per balansdatum.

De voorziening insolventie ultimo 2021 bedraagt € 86.833,-.

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 Uitvoering-
sovereenkomst 2002 tussen het Groenfonds, het ministerie van LNV en het IPO. In het verslagjaar 2021 
is voldaan aan deze bepalingen. 

7. Ontwikkelfonds Energiecoöperaties leningen

In 2021 is het Ontwikkelfonds Energiecoöperaties (OEC) van start gegaan. Het Groenfonds beheert dit 
fonds voor het ministerie van Economische Zaken (EZK) en een viertal provincies. De uitzettingen in dit 
fonds worden verzorgd door Energie Samen (ES), na het volledig doorlopen van een kredietanalyse 
voor uitgifte van leningen. Het Groenfonds heeft de taak deze kredietanalyse te beoordelen op volle-
digheid, voordat gelden worden overgeboekt naar ES. ES zet deze gelden door aan de kredietnemer. 
 De opgenomen bedragen betreffen derhalve een vordering op ES.

8. Investeringsfonds Duurzame Landbouw leningen

In juli 2021 is het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) van start gegaan. Dit fonds wordt 
gefinancierd vanuit het ministerie van LNV. Vanuit het fonds worden duurzame leningen verstrekt tegen 
1% rente ten behoeve van het verduurzamen van de landbouw in Nederland. In december 2021 is de 
eerste lening uit dit fonds verstrekt.

2021 2020

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Stand per 1 januari 195.715 205.825

Bij: opgenomen bedragen - 33.985

Af:  afgelost 10.668 44.095

Stand per ultimo 185.047 195.715

2021 2020

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Stand per 1 januari 164.199 172.124

Bij: opgenomen bedragen - -

Af:  afgelost 8.114 7.839

Af:  mutatie waardevermindering vordering - 86

Stand per ultimo 156.085 164.199

2021 2020

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Stand per 1 januari - -

Bij: opgenomen bedragen 451 -

Af: afgelost - -

Af: mutatie waardevermindering vordering - -

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

Stand per ultimo 451 -

2021 2020

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Stand per 1 januari - -

Bij: opgenomen bedragen 200 -

Af: afgelost - -

Af: mutatie waardevermindering vordering - -

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

Stand per ultimo 200 -

Hoofdstuk 06 48-49



Jaarverslag 2021

9. Overige verstrekte leningen aan private partijen

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

De voorziening kredietrisico’s ultimo 2021 bedraagt 8,8 miljoen euro. 

Per 31-12-2021 staat er 3 miljoen aan nog uit te keren bedragen open, welke nog uitbetaald moeten 
worden aan verstrekte financieringen. De gemiddelde aflostermijn van de portefeuille betreft 7 jaren  
per balansdatum.

10. LNV-Klimaatfondsleningen

Vanaf 1 december kan het Groenfonds LNV-Klimaatfondsfinancieringen verstrekken aan klanten.  
Op 1 december 2020 is hiervoor de garantie-uitvoeringsovereenkomst ad 70 miljoen euro met het 
ministerie van LNV getekend en de eerste lening van € 76.000,- verstrekt. 

12. Actieve belastinglatentie

VLOTTENDE ACTIVA

13. Groenfonds Projectrekeningen

Dit betreffen projectrekeningen die per ultimo een debetstand vertonen.

De gemiddelde aflostermijn van de portefeuille betreft 8 jaren per balansdatum.

11. Participaties

Door het negatieve resultaat van 2021 is de belastinglatentie verhoogd.

De voorziening kredietrisico’s ultimo 2021 bedraagt 0,6 miljoen euro.

14. Overige vorderingen en overlopende activa

De voorziening kredietrisico’s ultimo 2021 bedraagt 0,2 miljoen euro. Deze is voorzien op de 
debiteuren. De onder de vlottende activa opgenomen vorderingen met een resterende looptijd langer 
dan een jaar betreft nihil.

2021 2020

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Stand per 1 januari 72.579 77.251

Bij: opgenomen bedragen 12.031 8.538

Af:  afgelost 17.323 11.084

Af: mutatie waardevermindering vordering 2.603 2.126

Stand per ultimo 64.684 72.579

2021 2020

Het verloop van de actieve belastinglatentie is als volgt:

Stand per 1 januari 199 400 

Bij: te verrekenen verliezen komende jaren 88 -   

Af: verrekende verliezen huidig jaar -   201 

Stand per ultimo 287 199

2021 2020

Hieronder zijn opgenomen:

Debiteuren (incl.voorziening) 1.428 2.372

Rente lening U/G 1.835 1.823

Rente uit derivaten 503 630

Belastingen 414 106

Overige overlopende activa 184 16

4.363 4.946

Uit verloop leningen 2021 2020

Het verloop van de portefeuille is als volgt:

Stand per 1 januari 76 -

Bij: opgenomen bedragen 12.147 76

Af:  afgelost - -

Af:  mutatie waardevermindering vordering - -

Stand per ultimo 12.223 76

2021 2020

Het verloop van de participaties is als volgt:

Stand per 1 januari - -

Bij: nieuw participaties - -

Af: waardevermindering vordering - -56

Af: afgeloste participaties - 56

Stand per ultimo - -

2021 2020

Stand projectrekeningen 26.420 25.880

Af: getroffen voorziening 572 295

Stand per ultimo 25.848 25.585

Aantal per ultimo 8 11

Kredietlimiet op deze projectrekening 39.220 40.265
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15. Verplicht bij het Rijk aangehouden gelden

Het Groenfonds wordt op grond van artikel 5.2, derde lid, Comptabiliteitswet sinds 2018 gezien als een 
rechtspersoon met een publieke taak die verplicht is aangewezen (Lijst B) om gebruik te maken van het 
Geïntegreerd Middelenbeheer bij het ministerie van Financiën. Op deze rekening worden tevens de bij 
het Groenfonds ondergebrachte middelen van decentrale overheden aangehouden.

16. Liquide middelen

Onder de liquide middelen valt een bankgarantie van € 24.540,- inzake huurverplichtingen van het 
kantoorpand, Utrechtseweg 12 te Amersfoort. De liquide middelen staan vrij ter beschikking aan het 
Groenfonds. 

17. Revolverend fonds

Het resultaat voor bestemming wordt normaliter in de balans opgenomen onder “Overige 
Trekkingsrechten”, conform de Uitvoeringsovereenkomst die het Rijk, de provincies en het Nationaal 
Groenfonds in 1995 hebben afgesloten en in 2002 hebben herzien. Daar het resultaat over 2021 
negatief is uitgevallen ad 0,4 miljoen euro heeft het bestuur van het Groenfonds besloten dit verlies  
ten laste van het eigen vermogen te boeken. Dit is reeds hierboven verwerkt. Dit zal worden gemeld 
aan het ministerie van LNV en aan het IPO namens de provincies. 

18. Wettelijke reserve

De wettelijke reserve wordt aangehouden in verband met de geactiveerde immateriële vaste activa.  
De immateriële vaste activa heeft een afschrijvingstermijn van 5 jaren. 

19. Bestemmingsreserve Algemene Risico’s

2021 2020

Aangehouden bij Ministerie van Financiën 282.281 62.600

2021 2020

Liquide middelen 256 204.817

PASSIVA

2021 2020

Stand per 1 januari 50.239 48.518 

Bij:      toegevoegd uit bestemming resultaat 2020 655 1.379 

Bij/af:  mutatie bestemmingsreserve -660 180 

           mutatie wettelijke reserve 222 162 

           overige onttrekkingen - -   

           resultaat 2021 -364

Stand per ultimo 50.092 50.239

2021 2020

Stand per 1 januari 833 995

Bij/af : mutatie 222- 162-

Stand per ultimo 611 833 

2021 2020

Stand per 1 januari 14.577 14.757

af/bij : mutatie bestemmingsreserve 660 -180

Stand per ultimo 15.237 14.577

EIGEN VERMOGEN
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20. Aangehouden rentereserve Convenantsleningen

De provincies storten sinds 1999 jaarlijks gezamenlijk  11,3 miljoen euro 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 euro 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 euro 
vanwege rentestijgingen hiertoe niet toereikend mocht zijn. 

Indien de jaarlijkse 11,3 miljoen euro 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).

21. Provincie Gelderland

Dit betreft een revolverend fonds dat door het Groenfonds voor de provincie Gelderland wordt 
beheerd. Het totaal gecommitteerd fondsvermogen bedraagt 4 miljoen euro. Dit is volledig gestort.

22. Provincie Noord-Brabant

Dit betreft een revolverend fonds dat door het Groenfonds voor de provincie Noord-Brabant werd 
beheerd. Het totaal gecommitteerd fondsvermogen bedroeg 10 miljoen euro. In 2021 is het fonds 
opgeheven en het saldo teruggestort.

23. Waterinnovatiefonds

Dit betreft een revolverend fonds dat door het Groenfonds voor het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) wordt beheerd. Het totaal gecommitteerd fondsvermogen bedraagt 2 miljoen 
euro. Dit bedrag is volledig gestort. 

24. Ontwikkelfonds Energiecoöperaties

In 2021 is het Ontwikkelfonds Energiecoöperaties (OEC) van start gegaan. Het Groenfonds beheert dit 
fonds voor het ministerie van Economische Zaken (EZK) en een viertal provincies. Het ministerie van 
EZK heeft in 2020 8,4 miljoen aan startvermogen in het fonds gestort. Provincies kunnen deelnemen 
aan het fonds en eigen middelen inbrengen, die uit het startvermogen verdubbeld worden zolang dat 
mogelijk is.

25. Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Dit betreft een pilotfonds dat door het Groenfonds voor het ministerie van LNV wordt beheerd.  
Het totaal gecommitteerd fondsvermogen bedraagt 9 miljoen euro. Dit bedrag is volledig gestort.

2021 2020

Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 1.057 1.470

Bij: gestort door provincies 11.345 11.345

Af:  rente Convenantslening 1.766 2.558

       aflossing Convenantslening 9.400 9.200

Stand per ultimo 1.236 1.057

2021 2020

Provincie Gelderland 4.000 4.000

Stand per ultimo 4.000 4.000

Uitgezet in leningen 392 492

2021 2020

Provincie Brabant - 10.000

Stand per ultimo - 10.000

Uitgezet in leningen - 148

2021 2020

Hoogheemraadschap 2.000 2.000

Stand per ultimo 2.000 2.000

Uitgezet in leningen 638 502

2021 2020

Ministerie van EZK 3.966 8.428

Provincies 8.500 1.000

Stand per ultimo 12.466 9.428

Uitgezet in leningen 451 -

LANGLOPENDE SCHULDEN

2021 2020

Ministerie van LNV 9.000 -

Stand per ultimo 9.000 -

Uitgezet in leningen 200 -
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26. Aangetrokken RF leningen

Het Groenfonds heeft in 2018 de beschikking gekregen over 8,8 miljoen euro voor onbepaalde tijd om 
ons investeringsvermogen ten behoeve van leningen aan private partijen te versterken. Het betreft een 
lening om niet, waarop het ministerie van LNV elk jaar 2 miljoen euro terug kan vorderen. In 2021 is 
hierop 1 miljoen euro afgelost. De gelden zijn onttrokken aan oude compensatiegelden. Daarnaast is in 
2021 een bulletlening bij een Belgische verzekeringsmaatschappij ad 15 miljoen euro opgenomen. De 
looptijd van deze faciliteit betreft 15 jaren.

27. Aangetrokken Klimaatfondsleningen

Dit betreft onder de garantie van het ministerie van LNV aangetrokken leningen onder het LNV-
Klimaatfonds. De garantie is afgegeven door LNV, waarbij het ministerie garant staat voor 80% van de 
aangetrokken leningen. Deze leningen zijn allen aangetrokken bij Nederlandse banken onder een 
overeengekomen faciliteit van 70 miljoen euro. De gemiddelde aflostermijn van de aangetrokken 
leningen betreft 9 jaren per balansdatum.

OVERIGE LANGLOPENDE SCHULDEN

Het verloop is als volgt: 2021 2020

gem.gew. 
rente

Bedrag
gem.  

gew. rente
Bedrag

Stand per 1 januari 0,15% 20.144 0,15% 23.144 

Bij: opgenomen bedragen 0,90% 15.000 0,00% -   

Af:  afgelost 0,17% 3.000 0,17% 3.000 

Stand per ultimo 0,50% 32.144 0,15% 20.144 

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2021 2020

- Langer dan 5 jaar 22.477 10.144

- Langer dan 1 jaar, maar korter dan 5 jaar 7.667 8.000

- Korter dan een jaar (verantwoord  
  onder kortlopende schulden)

2.000 2.000

Totaal 32.144 20.144

Het verloop is als volgt: 2021 2020

gem.gew. 
rente

Bedrag
gem.  

gew. rente
Bedrag

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

Bij: opgenomen bedragen 0,78% 7.000 0,00% -

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

Stand per ultimo 0,50% 7.000 0,00% - 

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2021 2020

- Langer dan 5 jaar 3.500 -

- Langer dan 1 jaar, maar korter dan 5 jaar 2.800 -

- Korter dan een jaar (verantwoord  
  onder kortlopende schulden)

700 -

Totaal 7.000 - 
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28. Aangetrokken groene leningen

Dit betreft onder de Fiscale Groenregeling aangetrokken leningen. Deze leningen zijn alle aangetrokken 
bij groenfondsen van Nederlandse banken. De gemiddelde aflostermijn van deze leningen betreft 2 jaren 
per balansdatum.

29. Aangetrokken EHS-leningenn

Dit betreft bij banken, het ministerie van Financiën en overige geldgevers aangetrokken leningen.  
De gemiddelde aflostermijn van deze leningen betreft 7 jaren per balansdatum.

Het verloop is als volgt: 2021 2020

gem.gew. 
rente

Bedrag
gem.  

gew. rente
Bedrag

Stand per 1 januari 0,56% 41.520 0,91% 58.705

Bij: opgenomen bedragen 0,00% 0 0,00% 30.000

Af:  afgelost 0,17% 9.294 0,09% 47.185

Stand per ultimo 0,67% 32.226 0,56% 41.520

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2021 2020

- Langer dan 5 jaar - -

- Langer dan 1 jaar, maar korter dan 5 jaar 18.790 32.226

- Korter dan een jaar (verantwoord  
  onder kortlopende schulden)

13.436 9.294

Totaal 32.226 41.520

Het verloop is als volgt: 2021 2020

gem.gew. 
rente

Bedrag
gem.  

gew. rente
Bedrag

Stand per 1 januari 1,66% 92.316 1,92% 101.746

Bij: opgenomen bedragen 0,00% - 0,11% 7.895

Af:  afgelost 1,75% 9.731 2,44% 17.325

Stand per ultimo 1,29% 82.585 1,66% 92.316

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2021 2020

- Langer dan 5 jaar 32.503 37.785

- Langer dan 1 jaar, maar korter dan 5 jaar 30.774 44.801

- Korter dan een jaar (verantwoord  
  onder kortlopende schulden)

19.308 9.731

Totaal 82.585 92.316

Aan geldgevers zijn per ultimo de  
volgende zekerheden gegeven:

2021 2020

Borgstelling door Ministerie van LNV 82.585 92.316

Aan geldgevers zijn per ultimo de  
volgende zekerheden gegeven:

2021 2020

Door provincies afgegeven garanties 25.000 32.500

Verpanding door Groenfonds  
verstrekte leningen

7.226 9.020

32.226 41.520
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30. Aangetrokken PNB-leningen

Dit betreft bij banken, het ministerie van Financiën en overige geldgevers aangetrokken leningen. 
De gemiddelde aflostermijn van deze leningen betreft 16 jaren per balansdatum.

31. Aangetrokken leningen VSPN

Dit betreft bij het ministerie van Financiën aangetrokken leningen. De gemiddelde aflostermijn van deze 
leningen betreft 14 jaren per balansdatum.

Het verloop is als volgt: 2021 2020

gem.gew. 
rente

Bedrag
gem.  

gew. rente
Bedrag

Stand per 1 januari 0,80% 195.715 1,28% 205.825

Bij: opgenomen bedragen 0,00% - 0,08% 33.985

Af:  afgelost 0,83% 10.668 2,45% 44.095

Stand per ultimo 0,80% 185.047 0,80% 195.715

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2021 2020

- Langer dan 5 jaar - -

- Langer dan 1 jaar 11.420 14.790

- Korter dan een jaar (verantwoord  
  onder kortlopende schulden)

5.860 2.490

Totaal 17.280 17.280

Het verloop is als volgt: 2021 2020

gem.gew. 
rente

Bedrag
gem.  

gew. rente
Bedrag

Stand per 1 januari 0,00% 17.280 0,00% 19.930

Bij: - - - -

Af: - - 0,00% 2.650

Stand per ultimo 0,00% 17.280 0,00% 17.280

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2021 2020

- Langer dan 5 jaar 11.420 14.790

- Langer dan 1 jaar, maar korter dan 5 jaar 5.860 2.490

- Korter dan een jaar (verantwoord  
  onder kortlopende schulden)

- -

Totaal 17.280 17.280

Aan geldgevers zijn per ultimo de  
volgende zekerheden gegeven:

2021 2020

Borgstelling door Ministerie van LNV 17.280 17.280

Aan geldgevers zijn per ultimo de  
volgende zekerheden gegeven:

2021 2020

Borgstelling door Ministerie van LNV 185.047 195.715

Hoofdstuk 06 60-61



Jaarverslag 2021

32. Aangetrokken leningen pVSPN

Dit betreft bancair aangetrokken leningen. De gemiddelde aflostermijn van deze leningen betreft 7 jaren 
per balansdatum.

33. Aflossingsverplichtingen

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

34. Overige trekkingsrechten

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

35. Groenfonds Projectrekeningen

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

Daarnaast heeft het Groenfonds projectenrekeningen die een debetstand toestaan.:

36. Te betalen pensioenen

Alle facturen tot en met 31-12-2021 van de pensioenverzekeraar zijn betaald per 31-12-2021.

37. Te betalen sociale lasten en loonheffing

Het verloop is als volgt: 2021 2020

gem.gew. 
rente

Bedrag
gem.  

gew. rente
Bedrag

Stand per 1 januari 1,60% 128.500 1,65% 132.000

Bij: -0,58% 56.500 0,00% 5.000

Af: 1,03% 59.500 1,46% 8.500

Stand per ultimo 0,75% 125.500 1,60% 128.500

Gespecificeerd in resterende looptijd: 2021 2020

- Langer dan 5 jaar 55.000 43.000

- Langer dan 1 jaar 21.000 27.000

- Korter dan een jaar (verantwoord  
  onder kortlopende schulden)

49.500 58.500

Totaal 125.500 128.500

Aan geldgevers zijn per ultimo de  
volgende zekerheden gegeven:

2021 2020

Borgstelling door provincies 125.500 128.500

KORTLOPENDE SCHULDEN

2021 2020

Aflossingsverplichtingen langlopende 
schulden

95.701 90.192

2021 2020

Stand per 1 januari 34.224 37.863

Mutatie rijkscompensatiegelden 12.142 2.895

Af:  bestemd resultaat 672 1.415

Bij: Nog te bestemmen resultaat - 672

Stand per ultimo 21.410 34.224

2021 2020

Stand per ultimo 235.447 229.388

Aantal per ultimo 31 33

2021 2020

Te betalen belastingen en sociale verzekering 14 18
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38. Verplichting vakantiedagen

Dit betreft een verplichting voor nog niet opgenomen vakantiedagen.

39. Overige schulden en overlopende passiva

Voorgaande betekent echter niet dat de risico’s 
van liquiditeitsopslagen 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 
rentevastheidsperioden 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 
afgegeven voor de portefeuille Convenants-
leningen.

Renteswaps Voorfinanciering Subsidieregeling 
Particulier Natuurbeheer
Om renterisico’s voor de portefeuille 
Voorfinanciering Subsidieregeling Particulier 
Natuurbeheer (VSPN) af te dekken, zijn de 
volgende renteswaps gecontracteerd:

-  Voor een nominaal bedrag van 19,3 miljoen 
euro (2020: 19,3 miljoen euro) contracten 
waarbij een vaste rente wordt betaald van 
gemiddeld 4,04% (2020: 4,05%) en een variabele 
rente wordt ontvangen op basis van 6-maands 
Euribor. Deze contracten kennen looptijden  
met een einddatum variërend van 1 juli 2023  
tot 1 december 2035.

-  Voor een nominaal bedrag van 4 miljoen euro 
(2020: 4 miljoen euro) contracten waarbij een 
vaste rente wordt ontvangen van gemiddeld 
3,75% (2020: 3,75%) en een variabele rente 
wordt betaald op basis van 6-maands Euribor. 
Dit contract heeft een einddatum van  
3 december 2035.

De totale marktwaarde van de renteswa p-
portefeuille is per balansdatum 4,9 miljoen  
euro negatief.

Deze renteswaps zijn aangetrokken onder 
borgstelling van het ministerie van LNV.

Renteswaps provinciale Voorfinanciering 
Subsidieregeling Particulier Natuurbeheer
Om renterisico’s voor de portefeuille provinciale 
Voorfinanciering Subsidieregeling Particulier 
Natuurbeheer (pVSPN) af te dekken, zijn de 
volgende renteswaps gecontracteerd:

-  Voor een nominaal bedrag van 120,2 miljoen 
euro (2020: 122,9 miljoen euro) contracten 
waarbij een vaste rente wordt betaald van 
gemiddeld 3,14% (2020: 3,39%) en een variabele 

rente wordt ontvangen op basis van 6-maands 
Euribor. Deze contracten kennen looptijden met 
een einddatum variërend van 31 augustus 2023 
tot 2 januari 2043.

-  Voor een nominaal bedrag van 50 miljoen 
euro (2020: 76 miljoen euro) contracten 
waarbij een variabele rente wordt betaald op 
basis van 6maands Euribor en een vaste rente 
wordt ontvangen van 1,94% (2020: 2,29%). 
Deze contracten kennen looptijden met een 
einddatum variërend van 18 april 2023 tot 1 
oktober 2040.

De totale marktwaarde van de renteswap-
portefeuille is per balansdatum 30,4 miljoen euro 
negatief.
Deze renteswaps zijn aangetrokken onder 
borgstelling 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 miljoen euro 

(2020: 3 miljoen euro) contracten waarbij een 
vaste rente wordt betaald van gemiddeld 1,11% 
(2020: 1,11%) en een variabele rente wordt 
ontvangen op basis van 6-maand Euribor.  
Dit contract heeft een einddatum van 2 oktober 
2023.

De totale marktwaarde van de renteswap-
portefeuille is per balansdatum 0,1 miljoen euro 
negatief.

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

FINANCIËLE RISICO’S

Algemeen
De primaire financiële instrumenten van 
de stichting dienen ter financiering van de 
operationele activiteiten van de stichting  
of vloeien direct uit deze activiteiten voort.  
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de 
financiële instrumenten van de vennootschap zijn 
het krediet- en tegenpartij risico, kredietverlening 
aan klanten en renterisico’s. Het beleid van de 
vennootschap is om deze risico’s te beperken.
 
Krediet- en tegenpartij risico
Dit betreft het risico dat een tegenpartij niet 
aan zijn verplichtingen voldoet. Dit risico is 
aan de orde bij het uitzetten en aanhouden 
van gelden bij derden alsmede bij derivaat 
transacties (renteswaps). Het merendeel van de 
financiële vaste activa kent geen kredietrisico. 

Gebruik financiële instrumenten
Financiële instrumenten worden slechts gebruikt 
om lopende risico’s (vanwege verstrekte of hard 
toegezegde financieringen) af te dichten.  
Het beleid is erop gericht de gevolgen van 
renteschommelingen te beperken. De renterisico’s 
worden afgedekt met renteswapcontracten. De 
marktwaarde van de renteswaps bedraagt per 31-
12-2021 37,4 miljoen euro negatief (2020:  
48,5 miljoen euro negatief). De negatieve 
marktwaarde in de renteswaps wordt 
gecompenseerd door een positieve marktwaarde 
in de verstrekte leningen. Het Groenfonds loopt 
geen liquiditeits- en renterisico’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, € 140.688,-.

De rentederivaten worden ingezet ter afdekking 
van het renterisico op portefeuilleniveau. Bij de 
financiering van de portefeuille wordt gebruik 
gemaakt van vastrentende en variabelrentende 
financiering. De rentebasis van variabelrentende 
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 
Convenantsleningen af te dekken, zijn de 
volgende renteswaps gecontracteerd:

-  Voor een nominaal bedrag van 23 miljoen euro 
(2020: 33 miljoen euro) contracten waarbij een 
vaste rente wordt betaald van gemiddeld 5,60% 
(2020: 5,55%) en een variabele rente wordt 
ontvangen op basis van 6-maands Euribor.  
Deze contracten kennen looptijden met een 
einddatum variërend van 1 april 2022 tot 3 april 
2023.

De totale marktwaarde van de renteswap-
portefeuille is per balansdatum 2,1 miljoen euro 
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 
renteniveau op geld- en kapitaalmarkt) van de 
portefeuille Convenantsleningen voor de gehele 
looptijd (tot 2023) nagenoeg geheel afgedicht. 

6.4 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

2021 2020

Stand per 1 januari 59 46

af/bij mutatie verplichting -17 13

Stand per ultimo 42 59

2021 2020

Rente beheerportfeuilles 2.512 3.225

Overlopende passiva 5.053 4.719

Stand per ultimo 7.565 7.944
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Het uitgangspunt is om het risicoprofiel bij de 
Revolverend fondsverstrekkingen UG en Klimaat-
fondsverstrekkingen UG beperkt te houden. Zo 
worden financieringen in kredietklasse critical niet 
verstrekt. 
 
Kredietverlening aan klanten
De kredietverlening door het Groenfonds gebeurt 
deels voor eigen rekening en risico en deels voor 
risico van derden (veelal overheden). De interne 
en administratieve organisatie zijn ingesteld 
op de hoge eisen die dit met zich meebrengt 
voor de organisatie. Vanaf bepaalde limieten 
behoeven kredietverleningen goedkeuring van 
een interne kredietcommissie, alsmede van 
de Financiële Commissie. Daarnaast is kennis 
van de ‘groenmarkt’ cruciaal bij het beheersen 
van de uit de kredietverlening voortvloeiende 
risico’s. Voor het grootste deel van de kredieten 
geldt dat de acceptatie daarvan plaatsvindt 
op basis van hiervoor in Nederland gangbare 
kredietacceptatieregels. 

Faciliteit Revolverend fonds
In december 2021 is een leningfaciliteit afgesloten 
voor 50 miljoen ten behoeve van. het Revolverend 
fonds. Gelden kunnen binnen 5 jaren worden 
opgevraagd bij de leninggever. Opgevraagde 
gelden worden aangetrokken als lineaire lening 
of bulletlening voor een aflossingstermijn van 
10 tot 15 jaar vanaf opnamedatum. De minimale 
faciliteitafname binnen deze 5 jaren is 35 miljoen. 
  
Renterisico’s
De financieringsactiviteiten van het Groenfonds 
brengen renterisico’s met zich mee. 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. 
Ten aanzien van de risicobereidheid is het 
renterisicobeleid gericht op het beheersen van dit 
risico waaraan de activiteiten worden blootgesteld 
als gevolg van renteschommelingen. Hiervoor 
worden renteswaps ingezet. Het aangaan van 
een speculatieve transactie of het creëren van 
speculatieve positie als gevolg van het bewust 
nalaten te handelen is niet toegestaan.

Verplichting tot delen van een eventueel te 
kort na niet-nakoming BOEi
Het Nationaal Restauratiefonds, gevestigd te 
Amersfoort, Utrechtseweg 12 heeft jegens het 
Groenfonds regresrecht ingeval er sprake is van 
een tekort na niet nakoming van de 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 december 
2016 toentertijd door Fondsenbeheer Nederland 
B.V. aan BOEi is verstrekt en per 16 juli 2019 door 
het Restauratiefonds is overgenomen. 

Huurverplichtingen
Vanaf 1 januari 2020 huurt het Groenfonds 
een verdieping in het pand Utrechtseweg 12 
en bijbehorende parkeerplekken in Amersfoort 
van JVC Stichting. Het huurcontract loopt 7 jaar 
(tot 1-1-2027). De totale huursom voor 2022 
bedraagt € 106.262,- (inclusief servicekosten en 
btw). De huursom wordt vanaf 1-1-2021 jaarlijks 
geïndexeerd met de maandprijsindexcijfers 
volgens de consumentenprijsindex (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 leaseovereenkomsten met 
Athlon Carlease Nederland B.V. voor de inzet van 
2 auto’s en met Leaseplan Nederland voor de 
inzet van 1 auto. De leaseverplichting voor 2022 
bedraagt € 33.526,-. Na 2022 bedraagt de totale 
verplichting € 73.735,- tot 29-12-2025.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum 
plaatsgevonden welke van invloed zijn op de 
jaarrekening.

6.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

40. RENTEBATEN

De rentebaten uit het Revolverend fonds UG zijn 0,4 miljoen euro lager dan begroot. Oorzaak zit met 
name in verstrekkingen die eind 2020 waren gepland maar later dan verwacht of niet verstrekt zijn. In 
totaal is 81% van de begrote productie behaald. De rentebaten zijn door deze nieuwe productie wel iets 
boven de realisatie van 2020 uitgekomen. Ook bij het LNV-Klimaatfonds zijn de rentebaten iets lager dan 
begroot uitgevallen. Hier is 48% van de begrote productie behaald. Dit fonds is eind 2020 gestart, 
daarom zijn er geen vergelijkende cijfers over 2020. Bij de marktconforme leningen zien we, in lijn met 
de verwachting, ten opzichte van 2020 afnemende rentebaten omdat deze portefeuille afneemt.

41. RENTELASTEN

De rentelasten van aangetrokken leningen (OG) ten behoeven van Revolverend fondsleningen (UG) zijn 
zowel ten opzichte van de begroting als 2020 0,1 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is ontstaan 
doordat het Groenfonds ter versterking van het investeringsvermogen additionele funding van 15 miljoen 
euro heeft kunnen aantrekken welke niet was begroot.

De rentelasten op overige aangetrokken financieringen, betreffende rentelasten (aan)getrokken 
financieringen voor het LNV-Klimaatfonds, zijn juist 0,3 miljoen euro lager dan begroot en 0,1 miljoen 
euro lager dan voorgaand jaar. Door de lagere Klimaatfondsproductie hoefde er minder te worden 
getrokken op de faciliteit dan verwacht wat heeft geleid tot lagere rentelasten. 

Het overig renteresultaat en financieringskosten valt 0,5 miljoen euro hoger uit dan begroot. Dit is vooral 
ontstaan doordat het Groenfonds additionele funding voor het verstrekken van Revolverend 
fondsleningen (UG) heeft kunnen regelen waarvoor een eenmalige fee is betaald. Deze welkome funding 
was niet begroot in 2021. Daarnaast zijn er niet begrote documentatiekosten gemaakt (advocaat- en 
agencykosten) voor het verkrijgen van funding van 70 miljoen euro voor het LNV-Klimaatfonds. 

De rentebaten zijn als volgt nader te specificeren:
realisatie 

2021
begroting 

2021
realisatie 

2020

Rentebaten Revolverend fonds 4.192 4.583 4.082

Rentebaten LNV Klimaatfonds 689 731 -

Rentebaten MC leningen 7.837 7.834 8.167

Rentebaten projectrekeningen debet 340 300 370

Rentebaten liquide middelen -9 -5 -9

Rentebaten Convenantsleningen 115 104 134

Totaal 13.164 13.546 12.745

De rentebaten zijn als volgt nader te specificeren:
realisatie 

2021
begroting 

2021
realisatie 

2020

Rentelasten aangetrokken leningen  
Revolverend fonds

157 28 33

Rentelasten overige aangetrokken financieringen 1.973 2.300 2.116

Rentelasten saldi klanten 
(deposito + projectrekeningen)

- - 1

Rentelasten derivaten (saldo baten en lasten) 3.807 3.760 3.739

Overig renteresultaat & financieringskosten 448 - -

Totaal 6.385 6.088 5.889
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42. OVERIGE BATEN

De overige baten zijn 0,3 miljoen euro lager uitgevallen dan begroot. De behandelingskosten voor 
Revolverend fondsleningen vallen 0,1 miljoen euro hoger uit dan begroot. Dit ontstaat door in 
werkelijkheid een hogere vergoeding per geclosede financiering dan gemiddeld begroot. De 
behandelkosten op LNV-Klimaatfonds leningen vallen daarentegen wat lager uit dan begroot doordat 
slechts 48% van de productie behaald is. 

Tot slot valt de beheerfee fondsmanagement 0,5 miljoen euro lager uit dan begroot. Voor het nieuwe 
Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) is bij de begroting gerekend met een beheerfee van 1% van 
het fondsvermogen. In 2021 is duidelijk geworden dat er in eerste instantie wordt gestart met een pilot 
van een veel kleinere fondsomvang en derhalve een lagere beheerfee ( 0,9 miljoen euro). 

43. PERSONEELSKOSTEN

De personeelskosten zijn 0,1 miljoen euro lager dan begroot. De salarissen vallen hoger uit en de overige 
personeelskosten juist lager. Het gemiddeld aantal fte bedroeg gedurende het boekjaar 20,5 (2020: 18,6). 
Het benodigd aantal medewerkers is door de komst van de nieuwe fondsen toegenomen. Hierdoor 
vallen de personeelskosten in 2021 ten opzichte van 2020 hoger uit. Deze extra fte’s waren begroot als 
externen onder overige personeelskosten. Een deel van de vacatures is echter met vaste krachten 
ingevuld, waardoor de overige personeelskosten lager uitvallen. Er zijn geen werknemers buiten 
Nederland werkzaam. De iets hoger uitgevallen kosten voor pensioen en sociale lasten zijn in lijn met de 
hogere salariskosten. 

44. OVERIGE KOSTEN

Het totaal aan overige kosten valt 0,1 miljoen euro lager uit dan begroot en 0,3 miljoen euro lager dan 
vorig jaar.
De kosten externe partijen zijn zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van 2020 0,1 
miljoen euro hoger. Dit komt enerzijds door contractuele prijsstijgingen en anderzijds door een aantal 
niet, c.q. beperkter begrote uitgaven voor de herinrichting van het kantoor en meer bestede uren voor 
internal auditing op kernprocessen. 

De overige kosten vallen ten opzichte van de begroting en ten opzichte van 2020 lager uit, met name 
door minder gemaakte kosten voor onderzoek, zoals die in 2020 wel zijn gemaakt alsook doordat er 
voor 2021 kosten voor Govenance onderzoek zijn begroot maar feitelijk nog maar beperkt voor eigen 
rekening zijn gemaakt. Ook zijn mede door de coronasituatie minder communicatiekosten gemaakt 
doordat begrote events niet door konden gaan.

45. AFSCHRIJVINGSKOSTEN

De afschrijvingskosten vallen ten opzichte van 2020 iets hoger uit. Belangrijkste verklaring is de toename 
van computerapparatuur als gevolg van toename van het aantal mensen dat daar gebruik van maakt.

46. MUTATIES VOORZIENING KREDIETRISICO’S

De mutatie voorziening kredietrisico’s valt 2,0 miljoen euro hoger uit dan begroot. Dit betreft onder 
andere 3 nieuwe voorzieningen, waarbij bij 1 grote post sprake is van aanloopproblemen met een grote 
onzekerheid over de uitkomst en waarvan 1 grote post recent het faillissement heeft aangevraagd.

De overige baten zijn als volgt nader  
te specificeren:

realisatie 
2021

begroting 
2021

realisatie 
2020

Behandelingskosten RF leningen 171 67 142

Behandelingskosten LNV KF leningen 125 182 1

Beheervergoedingen 100 82 102

Adviesdiensten 53 - 17

Beheerfee fondsmanagement 501 946 152

Totaal 950 1.276 414

Deze kosten zijn als volgt te specificeren:
realisatie 

2021
begroting 

2021
realisatie 

2020

Salarissen 1.714 1.533 1.625

Pensioen 155 149 145

Sociale lasten 253 236 236

Overige personeelskosten 1.060 1.352 810

Totaal 3.182 3.270 2.816

De kosten zijn als volgt te specificeren:
realisatie 

2021
begroting 

2021
realisatie 

2020

Kosten externe partijen 841 771 754

Overige kosten 446 610 860

Totaal 1.287 1.381 1.614

De kosten zijn als volgt te specificeren:
realisatie 

2021
begroting 

2021
realisatie 

2020

Afschrijving 271 300 257 

Totaal 271 300 257

De kosten zijn als volgt te specificeren:
realisatie 

2021
begroting 

2021
realisatie 

2020

Dotatie voorziening 4247 1.438 3210

Vrijval voorziening 806 - -

3.441 1.438 3210
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47. OVERIGE BATEN EN LASTEN

De overige eenmalige baten 2020 betreft de genomen opbrengst uit Fondsenbeheer Nederland BV 
(FBNL), welke is verkregen bij het liquideren van FBNL.

48. VENNOOTSCHAPSBELASTING

Het Vpb-tarief over het belastbare bedrag tot en met € 245.000,- is 15%. Daarboven is het tarief 25%. 
Om het restant van het negatieve resultaat van 2018 en het negatieve resultaat van 2021 fiscaal te 
verrekenen met verwachte winsten voor de komende jaren is de actieve latentie herrekend.

6.6 RAPPORTAGE WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT) 

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met een dienst-
betrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 
ontvangen.

Hieronder zowel voor 2021 als 2020 de vergoeding aan bestuursleden (in kader van de WNT 
‘toezichthoudende topfunctionarissen’) inclusief vergoeding voor gemaakte kosten en de voor deze 
functionarissen geldende norm (in 2021 is er geen btw meer in rekening gebracht):

realisatie 
2021

begroting 
2021

realisatie 
2020

Buitengewone baten - - 1500

Buitengewone lasten - - -

- - 1500

realisatie 
2021

begroting 
2021

realisatie 
2020

Verschuldigde vennootschapsbelasting 89- 971 201

89- 971 201

bedragen x € 1
mr. J.P. Schaaij  

MBA
mr. J.P. Schaaij 

 MBA

Functie fondsdirecteur fondsdirecteur

Duur dienstverband geheel 2020 geheel 2021

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

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 178.248 200.692

Beloning betaalbaar op termijn 15.166 14.647

Totaal bezoldiging 193.414 215.339

Toepasselijke WNT-maximum op basis van 1.0 FTE 201.000 209.000

Motivering indien overschrijding n.v.t. € 6.413 aan vakantiegeld over 

2020 is in boekjaar 2021 

uitgekeerd. Conform artikel 3 

van het Uitvoeringsregeling 

WNT wordt dit toegerekend aan 

het voorgaande boekjaar.

2021
bedragen x € 1

prof dr. C.P. 

Veerman 

Drs. E.P. 

Goudswaard 

drs. M.H.R. 

Bakker CFA

ir. J.F. de 

Leeuw 

drs. J.C.M.  

Sap

mr. drs. J.W.E.

Spies 

Ir. S.D.  

Gehem

Functie(s) Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Duur functieinvulling 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-24/9 1/1-31/12 21/6-31/12

Individueel WNT-max. 31.350 20.900 20.900 20.900 15.675 20.900 10.450

Bezoldiging

Beloning 16.575 13.000 10.250 6.750 3.750 6.500 3.250

Belastbare onkosten - 
vergoedingen

- - - - - - -

Beloningen betaalbaar 
op termijn

- - - - - - -

Subtotaal 16.575 13.000 10.250 6.750 3.750 6.500 3.250

-/- Onverschuldigd 
 betaald bedrag

- - -

Totaal bezoldiging 16.575 13.000 10.250  6.750 3.750 6.500 3.250

Motivering indien  
overschrijding:

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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6.7 OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

(Statutaire) regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten van het Groenfonds zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de bestemming van het 
resultaat. Deze bepalingen zijn opgenomen in de “Uitvoeringsovereenkomst 2002” tussen het ministerie 
van LNV, de gezamenlijke provincies (IPO) en het Nationaal Groenfonds en luiden als volgt:

Het Resultaat komt toe aan de Deelnemers, in de vorm van additionele Trekkingsrechten, per het 
moment van het volgens de statuten van het Groenfonds vaststellen van de jaarrekening, in verhouding 
tot het gewogen gemiddelde van Trekkingsrechten van die Deelnemers gedurende dat jaar.

Over het jaar 2021 bedroeg de verhouding tot het gewogen gemiddelde van Trekkingsrechten van het 
Ministerie van LNV versus de gezamenlijke provincies 97,05% : 2,95%.

 

2020
bedragen x € 1

prof dr. C.P. 

Veerman 

Drs. E.P. 

Goudswaard 

drs. M.H.R. 

Bakker CFA

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 30.150 20.100 20.100 20.100 20.100 20.100

Bezoldiging

Beloning 15.000 13.000 10.250 6.500 7.500 6.500

Belastbare onkosten vergoedingen - - - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - -

Subtotaal 15.000 13.000 10.250 6.500 7.500 6.500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - -

Totaal bezoldiging 15.000 13.000 10.250 6.500 7.500 6.500

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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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 
2021 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 
veronderstellen dat het interne 
risicobeheersing- en controlesysteem niet goed 
zal functioneren in 2022.

De directeur van het Groenfonds verklaart hierbij 
de inhoud van het In Control Statement te 
onderschrijven en verklaart dat het bestuur van de 
Stichting Groenfonds dit In Control Statement kan 
afgeven. 

Algemeen
Het op het Groenfonds van toepassing zijnde 
‘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 
risicobeheersing- en controlesystemen alsmede 
inzicht in en evaluatie van risico’s”. 

Context In Control Statement
Het risicobeheersings- en controlesysteem is 
er op gericht te waarborgen dat strategische, 
operationele en financiële doelstellingen worden 
gerealiseerd, de verslaggeving betrouwbaar is 
en wet- en regelgeving wordt nageleefd. Het 
interne risicobeheersings- en controlesysteem 
biedt overigens geen absolute zekerheid 
dat deze doelstellingen ook daadwerkelijk 
worden gerealiseerd. Het risicobeheersings- en 
controlesysteem krijgt vorm via de ingerichte 
riskmanagementcyclus, die is geïntegreerd in de 
strategische planningscyclus. De riskmanage-
ment  cyclus is erop gericht dat inzicht wordt 
verkregen in:

1.  De belangrijkste risico’s in relatie tot de risico-
bereidheid

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 
eventuele significante wijzigingen in die  
systemen zijn aangebracht respectievelijk 
voorzien, en

4.  De gevoeligheid van de resultaten voor  
materiële wijzigingen in externe omstandig-
heden

Risicobeheersing 2021
In 2021 heeft het management het 
risicobeheersingskader 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 coronacrisis, met een mogelijke 
impact op de realisatie van de strategische 
doelstellingen. Dit heeft geleid tot het met name 
verder aanscherpen van de opzet, het bestaan 
en de werking van de financieringsbeleidskaders, 
MVO-beleidskader, alsook de risicoanalyses.

De werking van de belangrijkste 
beheersmaatregelen en ontwikkeling van de 
belangrijkste risico’s wordt continu bewaakt door 
het management zelf (first-line). Ook in 2021 
is hierbij voor IT de externe Chief Information 
Security Officer (CISO) ingezet. Daarnaast worden 
de strategische en tactische risico’s regelmatig 
beoordeeld door de riskmanager (second-line), 
de operationele risico’s worden 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 2021. In dit plan is aangegeven 
welke kernprocessen wanneer worden getoetst. 
Daarnaast is hierbij mede in verband met de 
coronacrisis expliciete aandacht besteed aan de 
kwaliteit van financieringsdossiers Revolverend 
fonds.

Per kwartaal zijn de voortgang van de activiteiten 
van de risicomanagementfunctie en de 
belangrijkste adviezen en aandachtspunten  
vanuit riskmanagement, 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 geautomatiseerde hulpmiddelen 
daarbij in control zijn, met de opmerking dat, 
mede in verband met de coronacrisis, de kwaliteit 
van het kredietverlenings- en beheerproces in 
2021 extra aandacht hebben gevergd. 

In 2022 wordt, ter optimalisering van 
de risicobeheersing de kwaliteit van de 
kredietverlening en het kredietbeheerproces extra 
getoetst. Aanleiding hiervoor is de aanhoudende 
coronacrisis, de economische situatie, alsook de 
forse ambitie van het Groenfonds. Daarnaast is in 
2021 ter versterking van de compliance functie 
een externe opinie gevraagd op de inrichting en 
werking van compliance. Deze opinie bevestigt 
dat het Groenfonds nagenoeg alle relevante  
wet- en regelgeving navolgt. Enkele 
bevindingen en aanbevelingen hieruit worden 
geïmplementeerd in 2022.

7. IN CONTROL STATEMENT
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8. ONDERTEKENING JAARVERSLAG EN IN CONTROL STATEMENT 
Amersfoort, 25 maart 2022

Bestuur Nationaal Groenfonds

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

drs. E.P. (Ewoud) Goudswaard                 

drs. M (Marie-Renée) Bakker CFA

ir. J.F. (Johan) de Leeuw

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

Ir. S.D. (Suze) Gehem
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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 stichting 
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 stichting 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;

•  het vaststellen dat de door het bestuur 
gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar activiteiten in continuïteit 
kan voortzetten. Als wij concluderen dat 
er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 
dat een stichting 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 het bestuur onder andere 
over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen 
die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen 
in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante 
ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met 
het bestuur over alle relaties en andere zaken 
die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen 
beïnvloeden en over de daarmee verband 
houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid 
te waarborgen.

Apeldoorn, 25 maart 2022

Mazars N.V.

Origineel was getekend door: 
S. van der Worp MSc RA

Aan het bestuur van Stichting Groenfonds

Verklaring over de in het jaarverslag  
opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het resultaat over 2021 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 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3.  de toelichting met een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens 
het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Groenfonds 
zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is als basis  
voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet 
gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol 
WNT 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 leidinggevende 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

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast  
de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.  
De andere informatie bestaat uit:
• Voorwoord van de voorzitter;
• Samen werken aan een groenere toekomst;
• Kerncijfers;
• Verslag van het bestuur;
• Bestuur en organisatie;
• Overige gegevens;
• In control statement.

Op grond van onderstaande werkzaamheden  
zijn wij van mening dat de andere informatie:
•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen 

materiële afwijkingen bevat;
•  alle informatie bevat die op grond van de 

in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 
‘Organisaties zonder winststreven’ en de 
bepalingen krachtens de WNT is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en 
hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole 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 het verslag 
van het bestuur in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 ‘Organisaties 
zonder winststreven’ en de bepalingen krachtens 
de WNT.

Beschrijving van verantwoordelijkheden 
met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor 
de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken 
en getrouw weergeven van de jaarrekening in  
overeenstemming met de in Nederland geldende  
RJ-Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder 
winststreven’. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang  
als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het 
bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
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en de rekening-courant bij het ministerie van 
Financiën (zero-balancing).

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 Groenverklarin-
gen aanvragen. 

IDL
Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw is 
onderdeel van het Omschakel-programma  
Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV. 
Het fondsvermogen voor de pilotfase is negen 
miljoen euro. Het IDL is juni 2021 van start gegaan 
in de vorm van een pilot tot juli 2022. 

IPO
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de vereniging 
van de twaalf Nederlandse provincies. De vereni-
ging behartigt de belangen van de twaalf provin-
cies en vormt een platform voor de uitwisseling 
van kennis en innovatie.

IT-audit
IT-auditing is het vakgebied dat zich bezighoudt 
met het beoordelen van de automatisering van 
de organisatie en de organisatie van de automa-
tisering. Het specialisme wordt meer en meer 
gevraagd bij uitvoering van accountantscontroles. 

LNV
Het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) was van 1935 tot 2010 
en sinds oktober 2017 onder deze of een 
vergelijkbare naam een Nederlands ministerie 
met als beleidsterreinen onder meer landbouw, 
natuurbeheer, bosbouw, visserij en voedsel. Van 
2010 tot 2017 vielen landbouw en de andere 
genoemde beleidsterreinen onder het ministerie 
van Economische Zaken. 

LNV-Klimaatfonds
Het ministerie van LNV heeft eind 2020 een 
garantie van (80% van) 70 miljoen afgegeven voor 
het door het Groenfonds aan te kunnen trekken 
van funding voor dit fonds een. Hiermee wordt 
een afgezonderde portefeuille geadministreerd, 
het LNV-Klimaatfonds. Het Groenfonds kan 
hieruit projecten financieren die bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen van LNV, primair binnen de 
sectoren landbouw en landgebruik. Doelstelling is 
om hiermee een broeikasgas-emissiereductie te 
bewerkstellingen van tenminste 2 megaton.

OEC
Eind 2020 heeft het Groenfonds samen met 
Energie Samen het Ontwikkelfonds Energiecoö-
peraties in beheer genomen en in 2021 de eerste 
financieringen uit dit fonds verstrekt. Dit fonds 
wordt gevoed door het ministerie van EZK en 
(een aantal) provincies. Het Groenfonds verstrekt 
hieruit leningen aan energiecoöperaties om de 
ontwikkelkosten van zon- en windprojecten te 
financieren.

Natuurcompensatie
Natuurcompensatie is een maatregel die geno-
men wordt om een voorzien verlies aan be-
schermde natuur, ten gevolge van het uitvoeren 
van een project (aanleg van wegen, waterwegen 
e.d.) in of nabij een ‘speciale beschermingszone’, 
te compenseren. Een ‘speciale beschermingszo-
ne’ is een gebied dat is aangewezen als habitat- of 
vogelrichtlijngebied in uitvoering van de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijn. 
Compensatie wordt in beginsel gerealiseerd door 
aankoop en inrichting van een gebied (zo dicht 
mogelijk in de buurt van de schade) en het voeren 
van beheer hierover. Als dit niet mogelijk is, kan er 
financieel gecompenseerd worden. Het Nationaal 
Groenfonds beheert meerdere compensatiereke-
ningen voor natuur.

NNN
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands 
netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 
natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet natuur-
gebieden beter verbinden met elkaar en met het 
omringende agrarisch gebied.

PNB-lening
De zogenoemde PNB-leningen worden benut 
voor de financiering van grondaankopen voor de 
particuliere natuurbeschermingsorganisaties (Ver-
eniging Natuurmonumenten en De12Landschap-
pen) in het kader van het Natuurnetwerk Neder-
land. De leningen zijn verstrekt onder borgstelling 
van het ministerie van LNV.

Projectrekening
Een Groenfonds Projectrekening is een reke-
ning-courant faciliteit ten behoeve van een speci-
fiek project. Hierop kunnen gelden van meerdere 
partijen aangehouden worden, zodat voor dit 
project één administratie- en betaalloket ontstaat. 
Een projectrekening kan desgewenst debet- en 
creditfaciliteiten bevatten.

 

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.

BCF
Het Business Control Framework (BCF) is het 
samenstel van maatregelen dat een onderneming 
stuurt in de richting van het behalen van haar 
doelen.
 
BGfo
In het Besluit Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft worden de bepalingen van 
deel 4 van de Wet op het financieel toezicht 
(Wft), het Deel Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen uitgewerkt.

CO2-rechten
Emissiehandel is de handel in emissierechten. 
Deze emissiehandel vloeit voort uit het Kyoto 
Protocol. Emissierechten geven landen 
of bedrijven het recht om (een bepaalde 
hoeveelheid) 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 provincies en DLG en benut voor het 
provinciale aandeel in grondaankopen 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 Convenantsleningen zijn 
afgelost.

DLG
Dienst Landelijk Gebied (DLG) was tot 1 maart 
2015 een overheidsorgaan, vallend onder het 
ministerie van LNV. De dienst was het grondbedrijf 
van de overheid in het landelijk gebied.  
Het grootste deel van de taken is met ingang van 
1 maart 2015 overgegaan naar de provincies. Een 
kleiner deel ging over naar de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland.

DNB
De Nederlandsche Bank NV (DNB) is de centrale 
bank van Nederland. Het Nationaal Groenfonds 
valt onder het toezicht van DNB.

EHS-lening
EHS-leningen zijn aan het ministerie van LNV 
verstrekte financieringen voor investeringen in 
het Natuurnetwerk Nederland. De opgenomen 
bedragen betreffen het rijksaandeel in 
grondaankopen voor natuur.

Euribor
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is het 
benchmarktarief op de geldmarkt waartegen 
interbancaire termijndeposito’s met een vaste 
looptijd tot en met één jaar binnen het eurogebied 
aangeboden worden.

FBNL
Alle operationele activiteiten voor het 
Nationaal Groenfonds werden tot medio 2019 
uitgevoerd door Fondsenbeheer Nederland. 
De dienstverlening van Fondsenbeheer 
Nederland was contractueel vastgelegd in een 
managementovereenkomst. Fondsenbeheer 
Nederland verstrekte dergelijke faciliteiten, zonder 
winstoogmerk, ook aan andere maatschappelijke 
fondsen.

Geïntegreerd middelenbeheer
In de comptabiliteitswet is vastgelegd dat de liqui-
de middelen 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 
B-lijst (artikel 5.2 rechtspersoon met een publieke 
taak die verplicht zijn aangewezen op grond van 
artikel 5.2, 1e lid van de Comptabiliteitswet 2016). 
Het Groenfonds maakt hierbij gebruik van een 
automatisch koppeling tussen bankrekening(en) 
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Revolverend fonds
Het Revolverend fonds van het Groenfonds is 
een fonds dat zichzelf in stand houdt door het 
steeds opnieuw inzetten van aflossing en rente 
op de leningen. Het Nationaal Groenfonds 
geeft geen subsidies, maar verstrekt leningen 
voor investeringen in groen en 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 (ministeries van LNV en 
IenW) bij het Nationaal Groenfonds aangehouden 
gelden uit hoofde van het compensatiebeginsel.  
Het betreft hier zowel natuurcompensatie als 
maatschappelijke compensatiegelden zoals voor 
de Tweede Maasvlakte en de uitbreiding van 
Schiphol (zie ook natuurcompensatie).

Swap (renteswap)
Een swap is een derivaat waarbij een partij een 
bepaalde kasstroom of risico wisselt tegen dat van 
een andere partij. Het Nationaal Groenfonds  
gebruikt renteswaps om de renterisico’s te 
beperken. De activazijde van de balans van het 
Groenfonds bestaat voornamelijk uit uitgezette 
leningen tegen een vaste rente. Op deze leningen 
wordt dus een vaste rente ontvangen. Om het 
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 
markt waarderisico van deze leningen afgedekt.

Treasurystatuut
Een treasurystatuut is een regeling voor het 
sturen en het beheersen van, het verantwoorden 
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 Uitvoeringsovereenkomst 
2002 tussen het ministerie van LNV, de provincies 
en de Stichting Groenfonds.

Trekkingsrechten
De toekenning van trekkingsrechten is vastgelegd 
in de Uitvoeringsovereenkomst 2002 tussen  
het ministerie van LNV, de provincies (IPO) 
en 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 Nederland 
(VIN) financiert projecten die bijdragen aan 
een duurzame(re) visserijsector in Nederland. 
De oprichting is mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van het Europese Visserijfonds. Het 
fondsmanagement 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 voorfi-
nanciering van in de toekomst te ontvangen  
subsidie-uitkeringen voor Particulier Natuurbe-
heer. Het Groenfonds verstrekt aan de subsidie-
gerechtigde een voorfinanciering met een looptijd 
van 30 jaar, waarvan rente en aflossing door 
respectievelijk Rijk en provincies worden voldaan 
vanuit de toegekende subsidie. 
Het Nationaal Groenfonds verstrekt deze leningen 
(onder het oude regime als Voorfinanciering Par-
ticulier Natuurbeheer (VPN) en onder het nieuwe 
regime als Voorfinanciering Subsidieregeling 
Particulier Natuurbeheer (VSPN)) op basis van de 
‘Overeenkomst tot uitvoering van de Voorfinan-
ciering Subsidie Particulier Natuurbeheer’ tussen 
het Groenfonds en het ministerie van LNV.  
Vanaf 2002 worden deze op basis van een  
overeenkomst met de provincies verstrekt als 
‘provinciale’ Voorfinanciering Subsidieregeling 
Particulier Natuurbeheer (pVSPN).

WIF
Het Waterinnovatiefonds (WIF) van het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorder-kwartier 
(HHNK) is een revolverend fonds van 2 miljoen 
euro dat participeert in innovatieve projecten in  
de blauwe sector. Het Groenfonds voert het be-
heer over het WIF, toetst de ingediende projecten 
op financiële haalbaarheid en verstrekt de lenin-
gen uit het fonds. 

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 ontslag-
vergoedingen van hoogste leidinggevenden en 
toezichthouders bij de overheid en semipublieke 
instellingen. Het Nationaal Groenfonds valt onder 
de WNT en legt in het jaarverslag verantwoording 
af over de beloningen en vergoedingen.
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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.

Utrechtseweg 12 
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