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1 INTRODUCTIE
Duurzaamheid zit in de genen van de NWB Bank. De klanten en aandeelhouders van de bank 

maken allemaal onderdeel uit van de publieke sector in Nederland. Als bank voor die publieke 

sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen.  

Dat zie je terug in de strategie van de bank en in de manier waarop de bank haar interne 

organisatie heeft ingericht. Dit duurzaamheidsbeleid geeft inzicht in de manier waarop binnen  

de NWB Bank duurzaamheid is verankerd en georganiseerd. Tegelijkertijd geeft het richting aan 

de manier waarop de bank zich op duurzaam gebied wil onderscheiden, zowel intern als extern 

via haar klanten.

De NWB Bank is een zogenoemde promotional bank. Dit houdt in dat de bank de overheid helpt haar 

maatschappelijke beleidsdoelstellingen te realiseren door het verstrekken van promotionele leningen zonder daarbij 

een winstoogmerk te hebben. Minimaal 90% van de verstrekte leningen van een promotional bank dienen direct of 

indirect gegarandeerd te worden door de centrale, regionale en/of lokale overheid.1

1.1 Managementbenadering
Voor het opstellen, controleren en wijzigen van het duurzaamheidsbeleid is er binnen de bank een specifiek CSR 

Committee. In het CSR Committee participeren medewerkers van verschillende afdelingen, de sustainability officer 

en een directielid. Het CSR Committee legt verantwoording af aan de directie, die eindverantwoordelijk is voor 

duurzaamheid. Duurzaamheid heeft ook de nadrukkelijke aandacht van de raad van commissarissen van de  

NWB Bank. 

De uitvoering van duurzaamheid is binnen de bank geïntegreerd belegd binnen de verschillende afdelingen.  

Dat betekent dat duurzaamheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle medewerkers. Zo is het beheer 

van milieu-, sociale en bestuurlijke risico’s (beter bekend als ESG-risico’s) belegd bij de afdeling risk management, 

is duurzaam investeren een verantwoordelijkheid van de afdeling treasury en wordt de rapportage over ESG verzorgd 

door de afdeling finance & control. De interne coördinatie van alles wat met duurzaamheid heeft te maken, is belegd 

bij de sustainability officer. 

Duurzaamheid staat centraal in de strategie van de bank. De strategie is op tactisch en operationeel niveau 

vertaald in het beleidsprogramma en in concrete jaarplannen. Aan dit geheel zijn meetbare doelstellingen 

gekoppeld voor de korte en lange termijn. De specifieke doelstellingen worden onderverdeeld naar duurzaamheids-

performancedoelstellingen (PD) en minimale randvoorwaarden (MR) voor de lange termijn (3 tot 5 jaar). De 

performancedoelstellingen zijn meetbaar en beïnvloedbaar en worden meegenomen in de doelstellingen van 

de relevante afdelingen en medewerkers. De interne monitoring van de uitvoering van de jaarplannen en het 

beleidsprogramma vindt plaats door de directie op basis van periodieke rapportages, die tevens worden geagendeerd 

in het managementteam en in de verschillende afdelingsoverleggen. De minimale randvoorwaarden zijn onder  

meer afgeleid van wet- en regelgeving, governance codes en interne gedragscodes en regelingen.

1:  Article 10(1e ii) of the Delegated Act of 10.10.2014 to supplement Regulation (EU) 575/2013
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De NWB Bank heeft de managementbenadering op het gebied van duurzaamheid afgestemd op haar relatief 

compacte kantoororganisatie en op haar rol als financiële dienstverlener in de Nederlandse publieke sector.  

Deze aanpak sluit nu, en naar verwachting ook in de toekomst, het beste aan bij het karakter van de NWB Bank. 

1.2 Leeswijzer
Dit document is opgesteld aan de hand van de strategie van de bank. Eerst wordt deze strategie toegelicht 

waarna wordt ingegaan op het duurzaamheidsbeleid dat de bank hanteert voor de verschillende specifieke 

strategische thema’s. Daarbij wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de impact die de bank heeft via 

haar interne bedrijfsvoering en de impact via haar kredietverlening en investeringen. Verantwoording over dit 

duurzaamheidsbeleid wordt afgelegd via het jaarverslag en de GRI-tabel. In deze rapportages zijn de resultaten 

opgenomen van het beleid van de bank dat in dit document is verwoord. Ook geeft het jaarverslag de stand van zaken 

weer van initiatieven die de bank uitvoert daar waar dit beleidsdocument sec de beleidsmatige procedures toelicht en 

met name toelichting geeft op de beleidsmatige inregeling van duurzaamheidsonderwerpen binnen  

de bank. Waar gepast, worden er binnen dit document verwijzingen gemaakt naar de relevante passages in de  

GRI-tabel. 

De NWB Bank heeft ervoor gekozen om de verschillende documenten die betrekking hebben op het 

duurzaamheidsbeleid van de bank samen te voegen tot één document. Eerder had de bank nog een apart  

MVO-beleid voor mensenrechten maar dit is vanaf nu opgenomen in dit algemene duurzaamheidsbeleid. Dit 

vloeit voort uit het feit dat de bank een integrale aanpak nastreeft op het gebied van duurzaamheid. Ook zijn 

in dit beleid relevante passages opgenomen uit het anti-money laundering and corruption-beleid alsmede het 

leveranciersmanagement.

 

2 STRATEGIE
De maatschappelijke en duurzame investeringsagenda van de Nederlandse publieke sector  

staat centraal in de missie, visie en strategie van de NWB Bank.

2.1 Missie
De missie van de NWB Bank is om als robuuste en duurzame bank voor de publieke sector haar klanten te helpen 

maatschappelijke meerwaarde te creëren. Duurzaamheid zit in de genen van de bank. Dit vloeit voor een belangrijk 

deel voort uit de ontstaansgeschiedenis van de bank zelf. Klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en het verbeteren 

van biodiversiteit behoren tot de kerntaken van waterschappen, die vooroplopen in de energietransitie. Dat laatste 

geldt ook voor drinkwaterbedrijven. Ook van een andere belangrijke klantengroep, de woningcorporaties, wordt een 

voortrekkersrol verwacht in de verduurzaming van Nederland. Circa 30% van de Nederlandse woningen is sociale 

huur en de komende jaren investeren de woningcorporaties volop in klimaatneutrale nieuwbouw, het energiezuiniger 

maken van bestaande sociale huurwoningen en het laag houden van de sociale huurlasten. 

2.2 Visie
De NWB Bank wil als efficiënte en maatschappelijk betrokken bank inspelen op de veranderende behoeften van haar 

klanten. Door hen passende en zo gunstig mogelijke financiering te bieden, draagt de bank bij aan lage lasten voor 

de burger en een betaalbare verduurzaming van Nederland. Sinds de oprichting in 1954 is de strategie van de NWB 
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Bank gericht op het efficiënt bundelen van de financieringsbehoeften van haar klanten in het publieke speelveld.  

De bank is daarbij kostenbewust en maakt gebruik van haar AAA/Aaa-ratings om op een goedkope en duurzame 

manier geld aan te trekken.

 

2.3  Strategie
De strategie van de bank is te vangen in vijf thema’s: drie pijlers, een fundament en een sluitstuk. De pijlers van de 

strategie zijn ‘Bank van en voor de publieke watersector’, ‘Essentiële speler in de financiering van de Nederlandse 

publieke sector’ en ‘Financieringspartner voor de verduurzaming van Nederland’. Deze hebben allemaal betrekking 

op de kredietverlening door de bank. De NWB Bank maakt de meeste impact via haar klanten. Het fundament van de 

strategie is de ‘Duurzame, efficiënte en maatschappelijk betrokken organisatie’ die de NWB Bank is. Dit thema heeft 

betrekking op de interne organisatie van de bank. Net als haar klanten wil de bank het goede voorbeeld geven als  

het gaat om duurzaam ondernemen. Het sluitstuk van de strategie wordt gevormd door het streven naar een 

‘Verantwoord en maatschappelijk rendement’.

VERANTWOORD EN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

DUURZAME, EFFICIËNTE EN MAATSCHAPPELIJK 
BETROKKEN ORGANISATIE

BANK VAN EN VOOR  
DE PUBLIEKE WATERSECTOR

ESSENTIËLE SPELER IN DE 
FINANCIERING VAN DE 
NEDERLANDSE PUBLIEKE SECTOR

FINANCIERINGSPARTNER VOOR 
VERDUURZAMING VAN NEDERLAND



6

DUURZAAMHEIDSBELEID NWB BANK

D U U R Z A A M H E I D S B E L E I D      |

3 DUURZAME, EFFICIËNTE EN MAATSCHAPPELIJK  
 BETROKKEN ORGANISATIE
Het fundament onder de strategie van de NWB Bank is de duurzame, efficiënte en 

maatschappelijk betrokkenorganisatie die de NWB Bank is. In dit hoofdstuk staat de  

interne bedrijfsvoering centraal. Op het gebied van duurzaamheid wil de bank zelf het  

goede voorbeeld geven. 

3.1 Milieu
De interne bedrijfsvoering is erop gericht het milieu te beschermen, onder andere door de milieu-impact van de 

eigen activiteiten te meten en managen en zo de voetafdruk van de organisatie te reduceren. Zo koopt de bank 

energie in van hernieuwbare bronnen en ter compensatie van haar gasverbruik worden duurzaamheidscertificaten 

gekocht. Ook werkt de bank aan een verbetering van het energielabel van het kantoorpand. Daarnaast zijn er tal 

van andere kleinere initiatieven, zoals het recyclen van papierafval wat daarna weer terugkomt bij de bank als 

toiletpapier. De bank heeft als doelstelling om uiterlijk in 2023 een volledig uitstootvrij wagenpark te hebben.  

Ook worden medewerkers gestimuleerd om de trein te nemen wanneer dit een optie is in plaats van te vliegen en  

om het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto als dit een mogelijkheid is.

Het monitoren en managen van de impact van verduurzaming van de interne bedrijfsvoering wordt op directieniveau 

besproken. Ieder kwartaal wordt aan de directie gerapporteerd over de in de bovenstaande tabel weergegeven 

doelstellingen en indicatoren, waarbij ook wordt geëvalueerd welke stappen zijn genomen om de interne 

milieuvoetprint te verbeteren. Ook medewerkers worden geïnformeerd over hun bijdrage aan de verduurzaming 

van de bedrijfsvoering, onder andere doordat lunchsessies worden georganiseerd waar in- en externe deskundigen 

toelichting geven over milieu-gerelateerde zaken.

Uiteindelijk wil de bank toe naar een zo laag mogelijke uitstoot binnen de bedrijfsvoering. Iedere CO2 (eq)-uitstoot die 

resteert wordt door de bank gecompenseerd waardoor de bank per saldo klimaatneutraal is in haar bedrijfsvoering. 

Om ook de medewerkers te informeren over milieugerelateerde zaken worden regelmatig lunchsessies 

georganiseerd waar in- en externe deskundigen toelichting komen geven over deze specifieke zaken. Extern 

rapporteert de bank over de uitstoot van CO2(eq) in het jaarverslag. Het gaat dan om zowel de uitstoot van de interne 

bedrijfsvoering alsmede de impact van de kredietverlening van de bank. Op de informatie omtrent duurzaamheid in 

het jaarverslag wordt derhalve ook door de accountant redelijke mate van zekerheid afgegeven. 

Realisatie 
2019 2020 2021 2022 2022

Broeikasgasuitstoot binnen de 
bedrijfsvoering p.p. (in ton CO2(eq)) 2,8 <3 <2,5 <2 CO2(eq)-neutraal

Energielabel kantoorpand (gebaseerd 
op inschatting externe deskundige) E ntb ntb ntb A

Samenstelling wagenpark 35% wagenpark 
uitstootvrij

40% wagenpark 
uitstootvrij

60% wagenpark 
uitstootvrij

80% wagenpark 
uitstootvrij

wagenpark volledig 
uitstootvrij
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3.2 Sociaal
De bank en haar medewerkers zijn maatschappelijk betrokken. Zowel binnen als buiten werktijd worden 

medewerkers gestimuleerd mee te doen aan activiteiten en projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving. 

Voorbeelden hiervan zijn het project ‘Bank voor de klas’ waarbij medewerkers en directie van de bank gastlessen 

geven aan kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Ook zijn medewerkers actief bij verscheidene 

vrijwilligersinitiatieven (World Cleanup Day, NL Doet en de voedselbank). 

3.3 Sponsoring
Een van de manieren waarop de NWB Bank haar maatschappelijke betrokkenheid laat zien, is door middel van 

sponsoring. Projecten en/of activiteiten die een raakvlak hebben met water kunnen in aanmerking komen voor 

een financiële bijdrage van de bank. Ook bepaalde educatieve projecten en initiatieven in de directe omgeving van 

de bank kunnen een sponsorbijdrage van de bank ontvangen. Daarnaast kunnen medewerkers die structureel en 

aantoonbaar betrokken zijn bij een duurzaam project van de bank een bijdrage vragen in de vorm van geld en/of tijd. 

Op die manier worden de medewerkers van de bank aangemoedigd zich als vrijwilliger in te zetten. De NWB Bank 

verstrekt geen donaties aan politieke partijen. 

3.4 Medewerkerswelzijn
Medewerkers zijn cruciaal voor het behalen van de missie van de bank. Hun welzijn is daarom van het grootste 

belang. Op het gebied van medewerkerswelzijn wordt een aantal doelstellingen gemonitord, zie onderstaande tabel. 

Medewerkerswelzijn raakt aan een breed scala van onderwerpen waaraan de NWB Bank werkt of die de 

bank faciliteert.

3.4.1 Diversiteit
De NWB Bank wil dat haar medewerkersbestand zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van de maatschappij. 

De bank streeft naar een mix van medewerkers met talent, ontwikkelpotentieel en improvisatievermogen. Bij 

het aannemen van nieuwe medewerkers wordt bewust gekozen voor professionals die een aanvulling zijn op 

het bestaande team. De bank staat open voor iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, culturele 

achtergrond, arbeidsbeperking en seksuele geaardheid. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan 

kandidaten die bijdragen aan de diversiteit van het medewerkersbestand.

3.4.2 Flexibel werken
Medewerkers kunnen in overleg met hun leidinggevende vanuit huis werken. Thuiswerken biedt medewerkers soms 

meer mogelijkheden om het werk naar eigen inzicht en passend bij de thuissituatie vorm te geven en dit draagt bij 

aan een positieve werkbeleving. De bank faciliteert dit door te helpen bij de inrichting van een thuiswerkplek en 

Realisatie 
2019 2020 2021 2022 2023

Ziekteverzuim 1,8% <2% <2% <2% <2%

Besteed opleidingsbudget p.p. €3.363
3-jaars  
voortschrijdend 
gem. >80%

3-jaars  
voortschrijdend  
gem. >80%

3-jaars  
voortschrijdend 
gem. >80%

3-jaars  
voortschrijdend 
gem. >80%

Ingevulde stageplekken 2 ≥2 >2 >2 >2
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iedere medewerker beschikt sowieso over een laptop. Enige uitzondering op de regel zijn medewerkers die voor hun 

werk toegang hebben tot transactiesystemen. Omwille van de veiligheid en vertrouwelijkheid is thuiswerken voor 

deze groep medewerkers in principe niet toegestaan.

De bank biedt maatwerkoplossingen voor medewerkers die vanwege bijvoorbeeld de zorg voor kinderen of 

mantelzorg af willen wijken van reguliere werktijden of een periode helemaal niet kunnen werken. Dit gebeurt altijd 

in overleg met de medewerker, de leidinggevende en de HR-afdeling.

3.4.3 Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof en kraamverlof zijn conform de CAO Banken geregeld. Hierin zijn bovenwettelijk kraamverlof en 

ouderschapsverlof opgenomen.

3.4.4 Vrijheid van vereniging
Vrijheid van vereniging is opgenomen in de Nederlandse grondwet. Zodoende zijn medewerkers vrij om zich aan te 

sluiten bij vakbonden. De vakbonden zijn betrokken bij de CAO Banken en vertegenwoordigen hierbij de belangen van 

de medewerkers op het gebied van onder andere flexibel werken, diversiteit op de werkvloer en stressmanagement.

3.4.5 Medewerkerstevredenheid
Iedere twee jaar wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd binnen de bank. Dit onderzoek richt 

zich op het werkvermogen en de werkbeleving van medewerkers. Aan de hand van verschillende thema’s zoals 

tevredenheid, betrokkenheid, invloed, werkdruk en veiligheid, worden medewerkers door een vragenlijst geleid. De 

uitkomsten van het onderzoek worden intern besproken en naar aanleiding daarvan wordt een actieplan opgesteld 

om bepaalde zaken te verbeteren. 

 

3.4.6 Mentale en  fysieke gezondheid van medewerkers
Gelijk met het uitvoeren van het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt medewerkers ook de mogelijkheid 

geboden om op vrijwillige basis een healthcheck uit te laten voeren. Aan de healthcheck is een persoonlijk advies 

gekoppeld waar de medewerker in de persoonlijke situatie mee aan de slag kan. De bank draagt aldus proactief bij 

aan de gezondheid van haar medewerkers. 

Om de fysieke conditie op peil te houden kunnen medewerkers gebruikmaken van de fitnessruimte en de 

fietsregeling van de bank. Daarnaast wordt wekelijks vers fruit op de werkplek aangeboden. Om de mentale 

gezondheid van medewerkers op peil te houden biedt de bank haar medewerkers de mogelijkheid om een individueel 

begeleidings- en/of coachingstraject te volgen. 

Mocht een medewerker onverhoopt toch langdurig ziek zijn, dan stelt de arbodienst van de bank binnen zes weken 

na de ziekmelding een probleemanalyse op. Op basis van de probleemanalyse stelt de NWB Bank samen met 

de medewerker een plan van aanpak op voor re-integratie. Dit plan wordt iedere zes weken door beide partijen 

geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. De begeleiding hiervan geschiedt door de casemanager. In de regel is dit de 

leidinggevende van de medewerker.
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3.4.7 Persoonlijke ontwikkeling & training
Leidinggevenden moedigen medewerkers aan om hun kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen door regelmatig 

opleidingen en trainingen te volgen. De bank stelt daarvoor ieder jaar een ruim opleidingsbudget beschikbaar. Ook 

externe medewerkers kunnen hier in overleg aanspraak op maken. 

3.4.8 Doorstroming
Binnen de bank wordt volop aandacht besteed aan strategische personeelsplanning en successieplanning. Van 

medewerkers wordt hun potentie in kaart gebracht en onderzocht wat hen aangereikt kan worden om zichzelf verder 

te ontwikkelen. Daarbij wordt rekening gehouden met duurzame inzetbaarheid en de kennis en vaardigheden die 

hiervoor nodig zijn. Door de bank wordt zoveel als mogelijk gestreefd naar interne doorstroom. Iedere vacature wordt 

altijd eerst opengesteld voor interne medewerkers.

3.4.9 Variabele beloning
De variabele beloning voor medewerkers is sinds 1 januari 2018 afgeschaft. Voor directieleden is dit (met 

terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2019 het geval. 

3.4.10 Medewerkersintegriteit
Voorafgaand aan indiensttreding doorlopen alle medewerkers, ongeacht hun functie, een Pre-Employment 

Screening. Medewerkers kunnen pas starten nadat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben overhandigd. 

Daarnaast zijn alle medewerkers in commerciële functies en leden van het managementteam ingeschreven 

in een van de registers van het Dutch Securities Institute (DSI). Alle nieuwe medewerkers tekenen voor 

indiensttreding een aantal relevante verklaringen en gedragsregels waaronder de gedragscode NWB Bank, een 

geheimhoudingsverklaring, de insiderregeling en het informatiebeveiligingsprotocol. 

3.4.11 Individuele duurzame doelstellingen medewerkers & directie
Ieder jaar stellen de medewerkers, onafhankelijk van elkaar, samen met hun afdelingshoofd individuele 

doelstellingen op tijdens een speciaal doelstellingengesprek. Medewerkers en managers dienen daarbij ook aan te 

geven hoe zij een bijdrage willen leveren aan het duurzaamheidsbeleid van de bank. Leden van de CSR Committee 

worden mede beoordeeld op duurzaamheidsdoelstellingen. 

3.5 Leveranciersmanagement
De NWB Bank probeert om via haar toeleveranciers invloed uit te oefenen op milieubescherming en 

mensenrechten. De NWB Bank gaat actief het gesprek aan met haar leveranciers over duurzaamheid. Zij doet dat 

door onder andere te vragen om documentatie van de leverancier waarin wordt aangetoond hoe deze eventuele 

materiële negatieve impact probeert te mitigeren. Deze documentatie wordt opgevraagd via de NWB Hub, het 

leveranciersmanagementsysteem van de NWB. Indien er overleg nodig is en wanneer vervolgens de uitkomsten 

hiervan niet leiden tot een oplossing die voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de NWB Bank, zal de bank geen 

relatie aangaan met die leverancier of kan worden overwogen afscheid te nemen van een bestaande leverancier.

3.6 Bedrijfsethiek
Integriteit staat hoog in het vaandel bij de NWB Bank. Ten aanzien van omkoping en corruptie hanteert de

NWB Bank een zerotolerancebeleid, ongeacht de identiteit of functie van de gever of ontvanger van de betreffende 

omkoping of corruptie. De directie verwacht van al haar medewerkers dat zij altijd handelen in lijn met de 

standaarden van ethisch gedrag en integriteit. Dit houdt in dat maatregelen zijn genomen om omkoping en 
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corruptie te voorkomen, te ontmoedigen en te ontdekken. Het zich inlaten met gedrag of activiteiten strijdig met de 

kernwaarden, dan wel andere relevante wet- en regelgeving, is in strijd met de gedragscode van de bank.

De Europese Commissie heeft een ‘Anti Tax Avoidance Directive’ voorgesteld met daarin juridische maatregelen 

om de meest voorkomende belastingontwijking-regelingen aan te pakken. In de ‘Recommendation on Tax Treaties’ 

worden Europese lidstaten geadviseerd hoe zij het best bescherming kunnen bieden tegen belastingmisbruik. De 

NWB Bank volgt deze maatregelen en werkt op geen enkele wijze mee aan belastingontduiking.

3.7 CSR Committee
De CSR Committee bestaat uit leden die verschillende afdelingen binnen de bank vertegenwoordigen waaronder 

HR, treasury, finance & control, legal & corporate affairs, public finance, risk management en de directie. De 

CSR Committee komt regelmatig samen. De leden van de CSR Committee stellen het duurzaamheidsbeleid op en 

adviseren de directie over duurzaamheidsgrelateerde onderwerpen. Materiële onderwerpen en beleidsvoorstellen 

worden besproken in het managementteam en uiteindelijk goedgekeurd in het directieoverleg. 

De leden van de CSR Committee zijn, afhankelijk van hun rol binnen de organisatie, operationeel 

medeverantwoordelijk voor een specifiek aandachtsgebied ten aanzien van duurzaamheid binnen de organisatie. 

Anders gezegd, zij zijn verantwoordelijk voor het monitoren en realiseren van de relevante duurzame doelstellingen 

van de afdeling die zij vertegenwoordigen alsook voor de allocatie van tijd en middelen om hier, waar nodig, 

specifieke acties op te ondernemen. 



1211

DUURZAAMHEIDSBELEID NWB BANK

D U U R Z A A M H E I D S B E L E I D      |

4 DE DUURZAME WATERBANK
- BANK VAN EN VOOR DE PUBLIEKE WATERSECTOR
-  ESSENTIËLE SPELER IN DE FINANCIERING VAN DE NEDERLANDSE 

PUBLIEKE SECTOR 
- FINANCIERINGSPARTNER VOOR VERDUURZAMING VAN NEDERLAND

De NWB Bank maakt, mede ook vanwege haar compacte organisatie, de meeste impact via 

haar klanten. De bank helpt haar klanten om zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde 

te creëren door het verstrekken van passende en zo goedkoop mogelijke financiering. Daarbij 

wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de duurzaamheidscriteria van de bank. Deze criteria 

zijn integraal onderdeel van het duurzaamheidsbeleid en zien toe op de kredietverlening en de 

liquiditeitsportefeuille van de bank.

4.1 Uitsluitingscriteria kredietverlening
De NWB Bank verstrekt financiering aan verschillende partijen in de Nederlandse publieke en semi-publieke 

sector. Klanten van de bank zijn o.a. waterschappen, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en 

drinkwaterbedrijven. Sinds enkele jaren is de bank ook actief in de financiering van publiek-private samenwerking, 

exportkredietverlening en duurzame energie. De financieringsactiviteiten van de bank zijn vastgelegd in de statuten 

(artikel 2.1). Alle partijen die niet binnen dit statutair kader passen komen niet in aanmerking voor financiering door 

de NWB Bank. Feitelijk zijn hiermee de uitsluitingscriteria geformuleerd. Dit betekent dat de bank geen financiering 

verstrekt aan partijen die mensenrechten schenden, arbeidsrechten schenden of actief zijn in de controversiële 

wapenindustrie.

 4.2 Kredietbeoordelingsproces 
Bij de kredietbeoordeling van nieuwe financieringen en bij jaarlijkse revisie van bestaande financieringen, past de 

bank scorecards toe. Relevante duurzaamheidsvariabelen maken onderdeel uit van de kredietscore. 

Bij de financiering van Publiek Private Samenwerkingsprojecten en duurzame energieprojecten worden de 

richtlijnen van de Equator Principles toegepast om eventuele sociale en milieurisico’s in de afweging mee te nemen. 

De NWB Bank financiert ook exportkredieten onder overheidsgarantie. Bij een dergelijke financiering voert het 

Export Credit Agency (ECA) een MVO-analyse uit aan de hand van OESO-richtlijnen en de arbeidsnormen van de 

International Labour Organization (ILO). De NWB Bank ontvangt deze uitkomsten en neemt deze mee in haar eigen 

oordeelsvorming hierover.

4.3 Klimaatimpact financieringen
De NWB Bank heeft zich in juli 2019 samen met vrijwel de gehele financiële sector gecommitteerd aan de 

klimaatdoelen van het kabinet. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en assetmanagers hebben zich verplicht 

vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast moeten ze 

uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.



12

DUURZAAMHEIDSBELEID NWB BANK

D U U R Z A A M H E I D S B E L E I D      |

Bij het in kaart brengen van de klimaatimpact van haar financieringen maakt de NWB Bank gebruik van de PCAF-

methodologie. PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) biedt een raamwerk en geharmoniseerde 

methodologie die de transparantie en het bewustzijn over broeikasgasuitstoot en rapportage vergroot. In januari 2019 

heeft de bank zich officieel aangesloten bij dit partnership. Detailinformatie over de klimaatimpact van de leningen 

en de commitment van de NWB Bank op dit gebied is te vinden in het PCAF-rapport op de website van de bank 

alsmede in het jaarverslag.

4.4 Mensenrechten
De NWB Bank onderschrijft dat mensenrechten universele waarden zijn en heeft als onderneming de 

verantwoordelijkheid deze te respecteren. Onder ‘mensenrechten’ wordt verstaan de rechten die ieder mens 

toekomen en die geacht worden de grondslag te zijn voor alle rechten die door wetten en richtlijnen worden gesteld. 

Mensenrechten gelden overal, altijd en voor iedereen. De NWB Bank zegt toe om, indien en voor zover relevant, 

mensenrechtenschendingen bij haar klanten te monitoren en wanneer hier sprake van is deze, samen met haar klanten, 

te verminderen of beter nog, te voorkomen. Bij de kredietverlening van de bank wordt hier rekening mee gehouden.

De kern van het vastgelegd internationaal recht van de mensenrechten wordt gevormd door:

• VN-verdragen en –convenanten (Universal Declaration of Human Rights, UN Global Compact)

•  Richtlijnen/verklaringen van internationale organisaties (OESO-richtlijnen voor mensenrechten, ILO Declaration 

on Fundamental Principles and Rights at Work)

• EU-verordeningen

• Nationale wetgeving

4.4.1 Beleid ten aanzien van mensenrechten
De bank is met haar kredietverlening enkel actief in Nederland en de klantenkring bestaat voornamelijk uit 

decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) 

overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. De impact die de activiteiten van de bank en die van 

haar klanten mogelijk heeft op mensenrechten wordt daarom niet als materieel bestempeld maar dat betekent niet 

dat de bank haar verantwoordelijkheid op dit gebied niet erkent.  

In 2016 heeft de bank ook het ‘IMVO-convenant bancaire sector’ getekend en door ondertekening van dit convenant 

verplicht de bank zich om een mensenrechtenbeleid te hebben en te implementeren. Uitgangspunt daarbij zijn 

de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties (de UNGP’s). In 2011 sprak de 

Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties zich eenstemmig uit voor deze bedrijfsstandaard voor de bescherming 

van mensenrechten waarbij wordt uitgegaan van het ‘Protect, Respect and Remedy’-raamwerk van de Verenigde 

Naties. 

Ook als het gaat om de verslaglegging over haar mensenrechtenbeleid heeft de bank als doel om de internationale 

best practices toe te passen. Best practices zijn bijvoorbeeld de richtlijnen van de UN Global Compact Principles 1 

en 2, het hoofdstuk over mensenrechten van de OESO-richtlijn (wordt momenteel alleen toegepast bij verstrekking 

exportkredieten), de UN Guiding Principles inclusief het bijbehorende Reporting Framework en de Equator Principles 

(worden toegepast bij projectfinanciering). De Equator Principles zijn een gezamenlijke, bindende toezegging van 

banken wereldwijd om bij hun investeringen rekening te houden met mogelijke risico’s voor het milieu en de lokale 

bevolking. De rapportage van de NWB Bank over haar mensenrechtenbeleid is te vinden in een apart document 

genaamd ‘Human Rights Supplement GRI-tabel’.
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4.4.2 Mensenrechten in CDD-beleid

4.4.2.1 Nieuwe klanten
Op grond van het IMVO-convenant en de OESO-richtlijnen moeten aangesloten banken een procedure hebben om 

de daadwerkelijke en mogelijke impact van hun activiteiten ten aanzien van mensenrechten in kaart te brengen, 

te voorkomen en te beperken. Ook moeten banken communiceren over de wijze waarop ze met deze impacts zijn 

omgegaan. Dit proces wordt due diligence genoemd en de NWB Bank heeft mensenrechten een standaardonderdeel 

gemaakt van haar generieke Customer Due Diligence-beleid (CDD-beleid). Als mensenrechtenschending vastgesteld 

wordt bij de nieuwe klant, zal de NWB Bank zich terugtrekken uit de samenwerking. Vanwege de eerdergenoemde 

beperkte impact van de activiteiten van de bank en haar klanten op mensenrechten is, mede om praktische redenen, 

geen separaat CDD-beleid voor mensenrechten opgesteld.

Uit het IMVO-convenant volgt dat banken die projectfinanciering verstrekken deze klanten zullen verplichten 

om over te gaan tot het instellen van of deelnemen aan een klachtenmechanisme. Slachtoffers van 

mensenrechtenschendingen krijgen daarmee een platform om hun situatie onder de aandacht te brengen. Deze 

maatregel wordt specifiek genoemd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Concreet eist de NWB Bank van (nieuwe) klanten dat zij (al 

dan niet via hun adviseurs) voldoende informatie aanleveren zodat de bank de eventuele sociale risico’s, inclusief 

mensenrechten, kan beoordelen. Als er sprake is van sociale risico’s zal de bank bij de beoordeling van deze risico’s 

tevens de uitkomsten meenemen van de stakeholderdialoog die de klant met potentieel benadeelde(n) van het 

project moet houden. De beoordeling is gebaseerd op de IFC-performance standard 7 inclusief een FPIC (Free, Prior, 

and Informed Consent)-analyse.

Bij de beoordeling van de financiering van PPS-projecten en duurzame energieprojecten hanteert de bank de 

richtlijnen van de Equator Principles om eventuele sociale risico’s (inclusief mensenrechten) en milieurisico’s in haar 

afweging mee te nemen. De NWB Bank financiert tevens exportkredieten onder overheidsgarantie. Bij een EKG-

financiering voert de Export Credit Agency (in Nederland Atradius DSB) een duurzaamheids-analyse uit aan de hand 

van OESO-richtlijnen, arbeidsnormen van de ILO en de principes van het UN Global Compact. De NWB Bank ontvangt 

deze uitkomsten en neemt deze mee in haar eigen oordeelvorming hierover.

4.4.2.2 Bestaande klanten
Op basis van de risicoclassificatie van haar klanten beoordeelt de NWB Bank periodiek of haar klanten nog steeds 

voldoen aan het naleven van mensenrechten. Van klanten wiens risico als ‘normaal’ word gekwalificeerd, worden 

jaarlijkse door middel van een media-analyse beoordeeld of ze mensenrechtenschendingen hebben begaan. Voor 

klanten met een laag risicoprofiel wordt deze beoordeling eens in de drie jaar uitgevoerd.

4.4.3 Mensenrechtenbeleid voor (hoog-risico) sectoren of specifieke thema’s
De NWB Bank richt zich met haar financiering exclusief op de Nederlandse publieke sector. De bank bedient met 

name decentrale overheden en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties 

en zorginstellingen. Alle klanten van de bank vervullen een publieke taak en hebben logischerwijs een (zeer) laag 

risicoprofiel als het gaat om mensenrechten. Zij vormen dus geen onderdeel van zogenoemde ‘hoog-risico sectoren’. 

Alle nieuwe klantgroepen doorlopen een zogenoemd Product Approval and Review Proces (PARP). Dit geldt dus ook 

in het onwaarschijnlijke geval dat de NWB Bank besluit toch een klant(groep) te gaan bedienen waar er sprake is van 
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een hoog risico voor wat betreft mensenrechtenschendingen. Indien tijdens dit proces mensenrechtenschendingen 

worden geconstateerd, zal de bank geen activiteiten ondernemen in deze sector. Zodra een klantengroep is 

geaccepteerd, wordt voor iedere nieuwe klant het verplichte CDD-proces doorlopen ongeacht het risicoprofiel van de 

klant. In het geval van projectfinanciering worden ook de Equator Principles toegepast. 

4.5 Uitsluitingscriteria maatschappelijk verantwoord portefeuillemanagement 

Bij de aanschaf van rentedragende waardepapieren hanteert de bank dezelfde kwaliteitseisen als voor 

kredietverlening aan de Nederlandse publieke sector en beperkt zij zich tot: 

•  obligaties uitgegeven door (of onder garantie van) de Nederlandse (decentrale) overheid of een  

Europese overheid;

• obligaties uitgegeven door Nederlandse ‘promotional banken’ zijnde BNG Bank en FMO; 

• obligaties uitgegeven door Europese supranationale instellingen en multilaterale ontwikkelingsbanken; 

• Nederlandse covered bonds met als onderpand woninghypotheken; 

• Nederlandse securitisaties met onderliggend woninghypotheken onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

Alle instellingen die niet binnen bovenstaand kader passen komen niet in aanmerking voor opname in de 

liquiditeitsportefeuille van de NWB Bank. Feitelijk zijn hiermee de uitsluitingscriteria geformuleerd. De stringente en 

beperkte scope van in aanmerking komende emittenten impliceert dat de bank geen geld verstrekt aan instellingen 

die mensenrechten schenden, arbeidsrechten schenden of actief zijn in de controversiële wapenindustrie.

4.6 Maatschappelijk verantwoord portefeuillemanagement 
De bank heeft op basis van publieke ESG-scores de duurzaamheidsscore van haar liquiditeitsportefeuille in kaart 

gebracht. De bank streeft hierbij naar een portefeuille met een gemiddelde ESG-score van 70 (op basis van de 

systematiek van ESG rating agency Sustainalytics) of hoger. 

4.7 Customer Due Diligence 
De NWB Bank hanteert een CDD-beleid gericht op het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en het 

omzeilen van sancties. Verantwoordelijke medewerkers krijgen regelmatig training over deze onderwerpen. Het 

generieke CDD-beleid is gericht op klanten van de bank aan wie financiering wordt verstrekt alsook op partijen 

van wie rentedragende waardepapieren worden gekocht voor de liquiditeitsportefeuille en financiële tegenpartijen 

met wie derivatentransacties worden afgesloten. Voordat een transactie met een nieuwe klant wordt afgesloten 

wordt altijd het Customer Due Diligence-beleid doorlopen. De NWB Bank vraagt daarbij specifieke informatie op, 

beoordeelt deze en zodra deze akkoord is bevonden, is de tegenpartij gevalideerd en kan er een transactie worden 

gesloten. Periodiek wordt ook een CDD-analyse op bestaande klanten uitgevoerd.

Medewerkers van de NWB Bank zijn ook onderworpen aan het Insider Reglement. Naleving daarvan en toezicht 

hierop is belegd bij een externe partij. De NWB Bank zal nooit ongepaste provisie, of iets anders dat als zodanig kan 

worden geïnterpreteerd, aanbieden aan iemand, voor welk doel dan ook.

4.8 Duurzame funding
Om in de langetermijnkredietverlening te kunnen voorzien, is de uitgifte van zogenoemde SRI-obligaties (Social 

Responsible Investing) een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering van de NWB Bank. In aanvulling op de 

traditionele investeringsafwegingen, zoals investeringsveiligheid en op risico afgestemde opbrengsten, worden deze 

obligaties door investeerders gekocht vanwege hun interesse om klimaatvriendelijke en maatschappelijke projecten 

te steunen binnen hun investeringsmandaat. Door de uitgifte van deze specifieke obligaties blijft de NWB Bank 
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nieuwe investeerders aantrekken en vergroot zij het marktbereik voor duurzame obligaties. De uitgifte van deze 

obligaties onderstreept de rol van de bank als een robuuste en duurzame financiële partner voor de Nederlandse 

publieke sector. De bank heeft zich gecommitteerd om ieder jaar minimaal 25% van de eigen financieringsbehoefte in 

te vullen met de uitgifte van SRI-obligaties.

De NWB Bank geeft sinds 2014 Waterobligaties (Green Bonds) uit. De opbrengsten van deze duurzame obligaties 

zijn gebruikt voor de financiering van projecten van waterschappen die onder andere bijdragen aan klimaatmitigatie, 

klimaatadaptatie en biodiversiteit. Om investeerders inzicht te geven in het gebruik van hun

gelden, publiceert de bank jaarlijks een Green Bond Newsletter. In dit uitgebreide verslag wordt 

aangegeven hoe de waterschappen bijdragen aan duurzaamheid middels prestatie-indicatoren.

Sinds 2017 financiert de NWB Bank ook de activiteiten van woningcorporaties met speciale obligaties. In eerste 

instantie was dit met Affordable Housing Bonds. De opbrengsten van deze Social Bonds zijn specifiek bestemd voor 

de financiering van de sociale woningbouw. In 2019 heeft de bank het framework van de Affordable Housing Bonds 

aangepast en uitgebreid naar het SDG Housing Bond Framework. Dit om ook recht te doen aan de inspanningen van 

woningcorporaties op het gebied van duurzaamheid. Deze duurzame obligatie is specifiek gelinkt aan een aantal 

geselecteerde Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ieder jaar publiceert de bank een Social 

Bond Newsletter om investeerders inzicht te geven hoe hun gelden zijn gebruikt. In dit uitgebreide verslag staat 

eveneens vermeld hoe deze obligaties bijdragen aan het bereiken van de Sustainable Development Goals.

Investeerders op hun beurt maken gebruik van onderzoekbureaus bij hun beoordeling van de duurzaamheid van 

uitgevers van obligaties, zoals de NWB Bank. Het duurzaamheidsbeleid en de transparantie van de NWB Bank wordt 

in die onderzoeken meegenomen. Dit houdt de bank scherp en zodoende kan het beleid van duurzame beleggers dus 

mede van invloed zijn op de funding van de NWB Bank.

4.8.1 Goedkopere financiering voor duurzame investeringen
Een aantal supranationale instanties kan zich zo mogelijk nog goedkoper financieren dan de NWB Bank. Door met 

hen samen te werken, kan de NWB Bank de publieke sector in Nederland van nog aantrekkelijkere financiering 

voorzien. Hierdoor kunnen ook kleinere projecten en klanten, die hier anders niet voor in aanmerking zouden komen, 

profiteren van de zeer goedkope financiering van bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank (EIB) en de Council of 

Europe Development Bank (CEB). Deze instanties stellen hun faciliteiten veelal beschikbaar onder de voorwaarde 

dat de funding specifiek wordt gebruikt voor duurzame projecten. Zo heeft de CEB een faciliteit aan de NWB Bank 

beschikbaar gesteld voor onder andere de financiering van sociale woningbouw en duurzame energieprojecten. 

Faciliteiten van de EIB worden vooral gebruikt om goedkopere financiering te bieden aan waterschappen voor hun 

hoogwaterbeschermings- en watermanagementprojecten.
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5 VERANTWOORD EN MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT
De NWB Bank streeft verantwoord en maatschappelijk rendement na en geen 

winstmaximalisatie. De bank probeert maatschappelijke voorzieningen tegen zo laag mogelijke 

kosten te financieren. Hiermee vergroot de bank het maatschappelijk rendement, houdt zij de 

lasten voor de burger laag en van de verduurzaming betaalbaar.

Het kan voorkomen dat de bank bepaalde producten of diensten niet verstrekt ondanks een kennelijke behoefte 

van de klant. In het productgoedkeuringsproces van de NWB Bank wordt een afweging gemaakt van de risico’s van 

een eventueel nieuw product, zowel voor de klant als voor de bank zelf. Hieruit kan volgen dat er voor klanten of 

de bank ongewenste risico’s (inclusief ESG risico’s) aan een product verbonden zijn en het product dus niet wordt 

aangeboden. 

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat de NWB Bank niet streeft naar winstmaximalisatie is het verstrekken van 

financiering aan klanten in de Nederlandse publieke sector met een relatief beperkte financieringsvraag. Voor de 

NWB Bank is het, met haar relatief compacte kantoororganisatie, lastig om dergelijke groepen efficiënt te bedienen. 

De hoeveelheid tijd die gemoeid is met het analyseren van de sector en de individuele klanten staat vaak niet in 

relatie tot de omvang van de lening. Te denken valt aan relatief kleine financieringsvragen van sportverenigingen. 

Indien de bank alle kosten die zij moet maken voor een goede analyse zou vertalen in een kredietopslag, zou dit tot 

hogere opslagen leiden. Vanwege de maatschappelijke rol van de bank wordt hier echter van afgezien en worden ook 

deze (kleine) klantgroepen door de NWB Bank geholpen.

Uiteindelijk wil de NWB Bank als organisatie zodanig impact hebben dat het bereiken van de Sustainable 

Development Goals steeds dichterbij komt. De bank heeft een zestal voor de bank relevante SDG’s geselecteerd waar 

zij via de eigen kantoororganisatie en via haar kredietverlening de meeste impact op denkt te hebben. Een concreet 

voorbeeld hiervan is dat de NWB Bank bezig is met het ontwikkelen van science based targets om op basis hiervan 

acties te kunnen ondernemen om de klimaatimpact van de leningportefeuille omlaag te brengen. Op termijn wil de 

bank voor alle voor haar relevante SDG’s indicatoren hebben ontwikkeld waar op kan worden gestuurd en het beleid 

verder op kan worden gebouwd.


