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Kerncijfers
2012

2011

2010

20091)

20081)

48.142

45.474

43.172

40.172

35.934

1.226

1.188

1.135

1.048

1.047

76.084

67.696

57.358

52.422

48.396

933

1.112

904

1.721

1.561

Rente

107

75

104

92

128

Resultaat financiële transacties

-24

38

30

Operationele baten

83

113

Bedrijfslasten

14

(bedragen in miljoenen euro’s)

Balans
Eigen vermogen
Balanstotaal
Naar risico gewogen activa

Resultaten
-2

2)

-1022)

134

90

26

15

11

10

10

0

0

2

4

4

Resultaatbelasting

17

23

30

19

3

Bankenbelasting

12

-

-

-

-

Nettowinst

40

75

91

57

9

0,0

0,0

23,0

40,0

40,0

0

0

390

678

678

BIS Solvency ratio

111,2

90,3

99,9

51,4

53,2

Bedrijfslasten/rente ratio

13,13)

20,0

10,6

10,9

7,8

Dividend pay out ratio

0,0

0,0

25,3

70,2

100,04)

Capital ratio

1,6

1,8

2,0

2,0

2,1

Bijdrage NWB Fonds

Dividend
Dividenduitkering
Dividend in euro’s per aandeel

Ratio’s (%)

1) op basis van IFRS-EU; overige jaren
op basis van NL GAAP
2) tot en met 2009 (On)gerealiseerde
waardemutaties marktwaardeportefeuille
3) exclusief bankenbelasting
4) exclusief uitkering van € 31 miljoen
ten laste van de algemene reserve
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Verstrekte kredieten op lange termijn
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Organisatie
Directie
De directie van de NWB Bank bestaat per 1 januari 2012 uit de heer R.A. Walkier, voorzitter, mevrouw drs.
Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

L.M.T. van Velden en de heer F.J. van der Vliet RBA. De primaire aandachtsgebieden van de heer Walkier
zijn: strategie, communicatie, HRM, juridische zaken en compliance en de interne accountantsdienst.
Mevrouw Van Velden heeft de volgende primaire aandachtsgebieden: finance, risk management, back
office, ICT, security management en fiscale zaken. Tot slot richt de heer Van der Vliet zich hoofdzakelijk
op de kredietverlening, financiering, asset & liability management en facility management.
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Naam
Eerste benoeming
Lopende termijn
Hoofdfunctie
Relevante nevenfuncties

R.A. Walkier (1953)
1993, voorzitter sinds 2008
tot 2016
Voorzitter van de directie
geen
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Naam
Eerste benoeming
Lopende termijn
Hoofdfunctie
Relevante nevenfuncties

Drs. L.M.T. van Velden (1964)
2010
tot 2014
Directielid
Lid Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam en
adviseur Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam
Lid Audit Committee Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Naam
Eerste benoeming
Lopende termijn
Hoofdfunctie
Relevante nevenfuncties

F.J. van der Vliet RBA (1967)
2012
tot 2016
Directielid
geen

5

Raad van Commissarissen
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Naam
Functie
Eerste benoeming
Lopende termijn
Laatst beklede functie
Relevante nevenfuncties

Prof. dr. R.G.C. van den Brink (1948)1)2)
Voorzitter
2002
tot 2014
Chief Economic Adviser Managing Board ABN AMRO
Hoogleraar Financial Institutions UvA
Commissaris Akzo Nobel N.V.
Commissaris Legal & General Nederland N.V.
Commissaris KBC Bank (België)

Naam
Eerste benoeming
Lopende termijn
Laatst beklede functie
Relevante nevenfuncties

Prof. dr. A.F.P. Bakker (1950)1)
2012
tot 2016
Bewindvoerder Internationaal Monetair Fonds
Voorzitter College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten
Voorzitter College Financieel Toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Hoogleraar Monetaire en Bancaire Vraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam
Lid Audit Committee Ministerie van Buitenlandse Zaken

1) Lid Audit- en Risicocommissie
2) Lid Remuneratie- en Benoemingscommissie
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Naam
Eerste benoeming
Lopende termijn
Hoofdfunctie
Relevante nevenfuncties

Drs. E.F. Bos (1959)1)
2008
tot 2016
Chief Executive Officer PGGM N.V. (per 6 maart 2013)
Lid Raad van Toezicht Isala Klinieken
Lid Raad van Commissarissen Stichting Waarborgfonds Eigen
Woningen
Member of the Board of Sustainalytics B.V.
Member of the board of UN-PRI (United Nations Principles on
Responsible Investments)

Naam
Eerste benoeming
Lopende termijn
Hoofdfunctie
Relevante nevenfuncties

Mr. drs. P.C.G. Glas (1956)
2011
tot 2015
Watergraaf Waterschap De Dommel
Voorzitter Unie van Waterschappen
Lid Bestuur Noord-Brabantse Waterschapsbond
Lid Comité van Aanbeveling Vereniging voor Waterstaat en
Landinrichting
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1) Lid Audit- en Risicocommissie
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Naam
Eerste benoeming
Lopende termijn
Laatst beklede functie
Relevante nevenfuncties

Drs. V.I. Goedvolk (1944)3)
2004
tot 2015
Lid hoofddirectie Fortis ASR N.V.
Commissaris UCN N.V.
Member of the Board of Urenco Ltd.
Commissaris VVAA Groep B.V.
Voorzitter Raad van Commissarissen Loyalis N.V.
Lid Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector
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Naam
Eerste benoeming
Lopende termijn
Hoofdfunctie
Relevante nevenfuncties

Dr. J.J.M. Jansen (1954)2)
2010
tot 2014
Lid Afdeling advisering van de Raad van State
Raadsheer plaatsvervanger belastingkamer van het Gerechtshof Leeuwarden

2) Lid Remuneratie- en Benoemingscommissie
3) Voorzitter Audit- en Risicocommissie
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Naam
Eerste benoeming
Lopende termijn
Hoofdfunctie
Relevante nevenfuncties

Drs. M.B.G.M. Oostendorp (1956)
2012 (BAVA)
tot 2017
Lid Raad van Bestuur SNS Reaal (per 1 februari 2013)
Vice-voorzitter Centrale Commissie voor de Statistiek en lid Audit
Commissie CBS
Voorzitter Verantwoordingsorgaan ABN AMRO Pensioenfonds
Lid Bestuur Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ)
Lid Raad van Commissarissen Vektis
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Naam
Eerste benoeming
Lopende termijn
Hoofdfunctie
Relevante nevenfuncties

A. van Vliet-Kuiper (1951)
2012 (BAVA)
tot 2017
Dijkgraaf Waterschap Velt en Vecht
Lid Commissie Aedescode
Secretaris Bestuur Nationaal Restauratie Fonds
Voorzitter Raad van Toezicht Gooise Scholen Federatie
Voorzitter Raad van Toezicht Centrum Maliebaan
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Naam
Eerste benoeming
Lopende termijn
Laatst beklede functie
Relevante nevenfuncties

Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (1944)4)
2009
tot 2013
Gouverneur provincie Limburg
Commissaris NIBA Beheer N.V.
Commissaris Huco Handel- en Scheepvaartmaatschappij N.V.
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4) Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscommissie

Management Team
R.A. Walkier, voorzitter
Mevr. drs. L.M.T. van Velden
F.J. van der Vliet RBA
Mevr. M.N. Bauman, HRM
Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Drs. P.L. Bax, back office
Drs. A.G. van Eijl RBA FRM, risk management
Drs. A.R.L. Hoogendoorn RA CIA CISA, interne accountantsdienst
Drs. G.L. Knoester RT, public finance
Drs. M-J.L.A.F. Kroes, finance & control
Drs. T.A.J.O. Meuwissen, treasury
Mevr. mr. H.N.W. van Rooijen, juridische zaken
Ing. M.H.J. Vaessen, ICT

Medewerkers
Juridische Zaken

Directiesecretariaat

Finance & Control

Mr. H.N.W. van Rooijen

J.M. van Dam

Drs. M-J.L.A.F. Kroes

Mr. J.A. Kramer

V.A.L. Piket

D. Buck

Mr. K.M. Petrici

B. van Eenige
HRM

A. de Jong

Treasury

M.N. Bauman

F. Montagne RA

Drs. T.A.J.O. Meuwissen

S.J. Verduin

B.A. van der Zalm

Back Office

ICT

Drs. ing. E.F. Delis MBA
Drs. B.R den Hoed

Drs. P.L. Bax

Ing. M.H.J. Vaessen

Public Finance

M.L.M. van den Akker

A.W. Geers

Drs. G.L. Knoester RT

M. Bakker

R. Heemskerk

W. Gokoel MSc

M.E. van den Berg

M.W. van der Meer

M.W. Sanders MSc RT

S.R. Bosman

R. Storm

J.W. Kievith
Interne Accountantsdienst

A. van Koert

Security & Facility

Drs. A.R.L. Hoogendoorn RA CIA CISA

P.C. Kuiper

Management

R.M. Gode

S.A.M. Nederpel

B.A. Kuipers

R.A. Holten RA CIA

S. Rijs

J.J. Mahmoud

C.M.J. Verheul

J.H. van Oostrom

Risk Management
Drs. A.G. van Eijl RBA FRM
O.B. Bunnik
Drs. R. Versteeg FRM

D.W. Verdoes
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Verslag van de Raad van
Commissarissen aan aandeelhouders
NWB Bank al moeten besluiten geen dividend

en directie van de NWB Bank u het jaarverslag

meer uit te betalen in verband met de verhoging

over 2012 aan. Dit verslag bevat onder meer de

van de leverage ratio. Los van het toezicht op

jaarrekening van de bank, ondertekend door

de operationele gang van zaken, dat in een veel

de directie en de Raad van Commissarissen

complexere bankwereld grote aandacht vergt,

en gecontroleerd en goedgekeurd door KPMG

besteedt de Raad van Commissarissen veel tijd

Accountants N.V.

om samen met de directie dergelijke strategische
uitdagingen tot een goed einde te brengen.

De Raad van Commissarissen en directie stellen
u voor de jaarrekening 2012 vast te stellen

R.G.C. van den Brink

overeenkomstig de voorgelegde stukken. De Raad
van Commissarissen en directie stellen tevens
voor decharge te verlenen aan de leden van de

Toezicht

directie voor het gevoerde beheer en aan de
leden van de Raad van Commissarissen voor het
gehouden toezicht in het afgelopen boekjaar.

Verslag toezichtstaken
Raad van Commissarissen
In de verslagperiode is de Raad van

Van de voorzitter van de Raad
van Commissarissen

Commissarissen achtmaal in vergadering bijeen
geweest, waarvan zeven reguliere vergaderingen
en een strategiedag. Agendapunten bij de
vergaderingen waren de ontwikkelingen op de

De NWB Bank werd opgericht na de

financiële markten, de ontwikkelingen van de

watersnoodramp in 1953 en is uitgegroeid tot

balans en de resultaten, de kredietverlening,

een belangrijke financier van en voor de publieke

de financiering van de bank, het verslag van de

sector. De bank heeft een cultuur ontwikkeld

externe accountant, het strategisch beleid, het

van voorzichtigheid en deskundigheid gepaard

risicobeheer, de voorlopige begroting 2013, de

gaande met aandacht voor alle stakeholders en

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, het

prioriteit voor de klanten. De laatste jaren wordt

jaarverslag en het halfjaarbericht, corporate

de bank geconfronteerd met grote uitdagingen.

governance, het sociaal beleid en de rapportages

Deze hangen deels samen met gebeurtenissen

van de Interne Accountantsdienst (IAD), de Audit-

van vóór de kredietcrisis zoals ten aanzien van

en Risicocommissie en de Remuneratie- en

het schatkistbankieren, maar vele ontwikkelingen

Benoemingscommissie.

zijn juist een gevolg van deze crisis. Daarbij
heeft de bank nu te maken met maatregelen die

Andere onderwerpen die in de Raad van

niet specifiek voor haar zijn bedoeld, maar wel

Commissarissen ter tafel kwamen waren:

gevolgen kunnen hebben voor haar toekomst. Te

Risicomanagement: de aanpassing van het

denken valt hierbij aan de leverage ratio die de

renterisicoinstrumentarium, ICAAP 2012, beleid

NWB Bank zal noodzaken haar solvabiliteit sterk

kredietrisicomanagement en stressscenario’s.

op te voeren. Dit heeft vergaande consequenties

Statutenwijziging: voorstel tot statutenwijziging.

voor het businessmodel en voor stakeholders

(Her)benoeming commissarissen: introductie van

zoals de aandeelhouders. Vanaf 2011 heeft de

de geschiktheidstoets commissarissen per 1 juli

Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Hierbij bieden de Raad van Commissarissen
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van 2012 zijn geëvalueerd en de beleidsdoelen

drs. E.F. Bos (2012) en de herbenoeming van de

voor 2013 zijn vastgesteld. Kernpunten van

heer mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (2013),

2012 waren de strategie en de financiële positie

de voorbereiding voor de Buitengewone Algemene

van de bank, ICAAP en ILAAP, commerciële

Vergadering van Aandeelhouders ten behoeve

doelen en organisatie & governance. Aan de

van de benoeming van de heer drs. M.B.G.M.

ondernemingsdoelstellingen raakt ook de jaarlijkse

Oostendorp en mevrouw A. van Vliet-Kuiper tot

beoordeling van de prestatiecriteria van de directie,

commissaris van de NWB Bank.

inclusief de langetermijnelementen. De vaststelling

Beloning(sbeleid) directie en Raad van

van de variabele beloning is hierop gebaseerd. Voor

Commissarissen: de langetermijn variabele

2012 blijkt dat de doelstellingen naar tevredenheid

beloning 2008 van de directie, de vaststelling van

zijn behaald. Voor de toekenning van de variabele

de variabele beloning van de directie over 2011 en

beloning, zie het remuneratierapport op pagina 53

de vaststelling van het prestatiecontract 2012, de

e.v. van dit jaarverslag.

toetsing van het beloningsbeleid van de bank aan
de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011

Strategie en risico’s

(‘RBB’) van DNB, alsmede de honorering van

In 2012 heeft een strategiedag plaatsgevonden met

de Raad van Commissarissen inclusief de

directie en Raad van Commissarissen. De leden

wijziging van het beleid ten aanzien van de btw-

van de directie hebben een presentatie gehouden

heffing over commissarisbeloningen met ingang

waarin zij hun visie op de strategie van de

van 1 januari 2013.

NWB Bank hebben uiteengezet. Aan de orde

Compliance: in de vergadering werd geconstateerd

kwamen onder meer productontwikkeling,

dat de insiderregeling 2011 door alle insiders

risicohouding en mogelijke maatregelen om de

(Raad van Commissarissen, directie en

rentabiliteit en het kapitaal van de bank verder te

medewerkers) is nageleefd.

versterken in het kader van de Bazel III-vereisten.

Funding en kredietverlening: de update van het

De strategiedag heeft de Raad van Commissarissen

Debt Issuance Program 2012, het voorstel tot

meer inzicht in en meer betrokkenheid bij de

het opzetten van een U.S. Commercial Paper-

strategie van de bank opgeleverd. De Raad van

programma en de vaststelling van het ALCO

Commissarissen houdt in principe jaarlijks een

Charter.

strategiedag met de directie om de strategie zo

Treasury/Public Finance: goedkeuring van de

goed mogelijk te kunnen volgen.

bevoegdhedenschema’s Treasury en Public
Finance, procuratieverlening aan het hoofd van de

De Audit- en Risicocommissie houdt strikt

afdeling Public Finance.

toezicht op de risico’s van de bank. De voorzitter

HRM: pensioenregeling medewerkers en directie.

van deze commissie rapporteert aan de hand van
haar verslagen direct aan de plenaire Raad. De

De directie heeft de Raad van Commissarissen

werkzaamheden van de Audit- en Risicocommissie

voorzien van actuele informatie en waar nodig

komen later in dit verslag aan de orde.

geconsulteerd over het te voeren beleid. Als
toezichthoudend orgaan heeft de Raad van

Opzet en werking interne risicobeheersing

Commissarissen zijn taak in het verslagjaar

De opzet en werking van de interne

goed kunnen vervullen en daarbij zijn vertrouwen

risicobeheersings- en controlesystemen zijn

uitgesproken in het gevoerde beleid.

aan de orde geweest in een vergadering van de
Audit- en Risicocommissie. Op basis hiervan is

Realisatie ondernemingsdoelstellingen

de Raad van Commissarissen evenals de directie

Ten aanzien van de realisatie van de doelstellingen

van oordeel dat opzet en werking van de interne

van de NWB Bank wordt jaarlijks de Beleidsnota

risicobeheersings- en controlesystemen naar

van de directie besproken. De beleidsdoelen

behoren hebben gewerkt. Deze geven een redelijke

Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

2012, de herbenoeming van mevrouw
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mate van zekerheid dat de financiële verslaggeving

Vergadering van Aandeelhouders plaatsgevonden

geen onjuistheden van materieel belang bevat.

in verband met de benoeming van twee nieuwe
commissarissen.

Financiële verslaggeving
Relevante aspecten MVO

uitgebreid besproken in de vergaderingen van

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat

de Audit- en Risicocommissie en vervolgens in

de NWB Bank een juiste invulling geeft aan haar

de plenaire Raad. Dit verslag geeft de financiële

MVO-beleid. MVO betekent voor de NWB Bank

ontwikkelingen van de bank weer. In 2012 ging

het combineren van haar doelstellingen als

bijzondere aandacht uit naar de methodiek van

publiekesectorbank met een proactieve houding

waardering van derivaatinstrumenten.

om positieve effecten teweeg te brengen op
sociaal, milieu- en economisch gebied. Daarover

Naleving wet- en regelgeving

wil de bank ook verantwoording afleggen en

De Raad van Commissarissen ziet toe op naleving

de dialoog aangaan met belanghebbenden. De

van wet- en regelgeving binnen de NWB Bank. Dit

MVO-ambities van de NWB Bank komen naar

doet de Raad op grond van zijn kennis en ervaring.

voren in haar kerntaken, bedrijfsvoering, HRM

Daarnaast laat zij zich uitgebreid informeren door

en maatschappelijke betrokkenheid. De externe

de relevante afdelingen binnen de NWB Bank.

accountant van de bank beoordeelt jaarlijks het

De bank kent een compliancefunctie binnen

hoofdstuk MVO in het jaarverslag. Dit oordeel

de afdeling Juridische Zaken, die is gericht op

is weergegeven in het assurance rapport, dat

het bevorderen van en het (doen) toezien op

onderdeel uitmaakt van het jaarverslag.

de naleving van externe wet- en regelgeving,
alsmede van interne procedures en gedragsregels.

Verslag commissies

De Interne Accountantsdienst verricht diverse
compliance audits. Daarbij wordt vastgesteld of

Audit- en Risicocommissie

de bank voldoet aan relevante wet- en regelgeving

De Audit- en Risicocommissie heeft in het afgelopen

en ook aan de door de NWB Bank zelf opgestelde

boekjaar zevenmaal vergaderd in het bijzijn van

regels en normen.

de directie, de interne en de externe accountant.
Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden tussen de

Verhouding met aandeelhouders

leden van de Audit- en Risicocommissie separaat

Op verzoek van de aandeelhouders is op

met de interne accountant en separaat met de

18 oktober 2012 een bijeenkomst voor

externe accountant.

aandeelhouders belegd, waar de voorzitter
van de directie van de NWB Bank een

Tenminste jaarlijks terugkerende onderwerpen

presentatie heeft gehouden over onder meer de

zijn: de ontwikkelingen op de geld- en

halfjaarcijfers, de strategie en het beleid van de

kapitaalmarkt, de resultaten, de (half)

bank, het bedrijfsmodel, Bazel III en eventuele

jaarcijfers, het dividend- en reserveringsbeleid,

mogelijkheden tot versterking van het eigen

funding, transfer pricing, de begroting, diverse

vermogen alsmede het aandeelhouderschap. De

stressscenario’s, risk management inclusief

directie doet van de contacten met aandeelhouders

het renterisicobeleid, en de rapportages van

verslag aan de Raad van Commissarissen.

de externe en de interne accountant. In 2012
kwamen de volgende specifieke onderwerpen

De Raad van Commissarissen onderhoudt de

aan de orde: afronding project accounting

contacten met de aandeelhouders voornamelijk

change fase 2, euro break-up scenario’s,

in de aandeelhoudersvergadering. Deze vindt

aanpassing waarderingssystematiek swaps,

jaarlijks plaats in april. In het najaar van 2012

project datawarehouse, aanpassing en evaluatie

heeft daarnaast een Buitengewone Algemene

renterisicoinstrumentarium, ICAAP 2012,

Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Elk kwartaal wordt het financieel verslag
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migratieplan Bazel III, onderzoek DNB naar de

2012 en het introductieprogramma voor nieuwe

interne auditfunctie, het voorstel tot het opzetten

leden van de Raad van Commissarissen, het

van een U.S. Commercial Paper-programma in

remuneratierapport, de Wet bestuur en toezicht

2013 en de ontwikkeling van nieuwe producten.

per 1 juli 2012 (waaronder de beperking van het
aantal commissariaten) en een voorbespreking
inzake de Buitengewone Algemene Vergadering

management letter over het verslagjaar 2011

van Aandeelhouders van 22 november 2012.

is uitgebreid besproken in een vergadering
van de Audit- en Risicocommissie. Naast de

Naast de drie reguliere vergaderingen zijn twee

analyse van de financiële kerncijfers en de

extra vergaderingen ingelast: één ter bespreking

jaarrekeningcontrole heeft de commissie ook de

van het rapport van een extern bureau inzake de

bevindingen over het proces van de totstandkoming

honorering van de Raad van Commissarissen en

van de jaarrekening behandeld. Daarbij

de ander ter bespreking van het self assessment

kwamen het renterisico, het liquiditeitsrisico

van de bank inzake de RBB. De Remuneratie- en

en het kredietrisico aan de orde. Voorts zijn

Benoemingscommissie heeft de bevindingen van

de bevindingen van de externe accountant

DNB inzake het door de NWB Bank ingevulde self

met betrekking tot de interne beheersing van

assessment besproken. Daaraan voorafgaand heeft

operationele risico’s en de inrichting van de

de commissie de toetsing van de NWB Bank aan de

administratieve organisatie besproken. Tot slot

RBB beoordeeld. Voorts heeft de Remuneratie- en

heeft de Audit- en Risicocommissie de implicaties

Benoemingscommissie extra aandacht besteed

voor de bank van ontwikkelingen in wet- en

aan de voorgenomen benoeming van twee nieuwe

regelgeving, met name ten aanzien van de impact

commissarissen. Met de introductie van de

van Bazel III, besproken.

geschiktheidstoets voor commissarissen per 1 juli
2012 is de toetsing door DNB uitgebreid en neemt

Remuneratie- en Benoemingscommissie

de instemmingsprocedure van DNB meer tijd in

De Remuneratie- en Benoemingscommissie heeft

beslag dan voorheen.

vijfmaal vergaderd in het afgelopen boekjaar. In
de vergaderingen zijn onder meer de volgende

Remuneratiebeleid

onderwerpen aan de orde geweest: voorstel

Voor een nadere toelichting, zie het

wijziging honorering Raad van Commissarissen,

remuneratierapport op pagina 52 van dit

de langetermijn variabele beloning van de

jaarverslag.

directie 2008, de variabele beloning van de
directie 2011, het concept prestatiecontract 2012

Interne organisatie

en 2013, de herbenoeming van mevrouw Bos,
de introductie van de geschiktheidstoets voor
commissarissen per 1 juli 2012, de afronding van

Samenstelling directie en Raad van
Commissarissen

de procedure RBB, de kwaliteitseis commissaris
ter voorbereiding op wijziging van artikel 17 lid

Samenstelling directie

6 van de statuten, de procedure bij DNB inzake

De samenstelling van de directie van de

de instemming met de voorgenomen benoeming

NWB Bank is weergegeven op pagina 4 en 5 van dit

van de heer Oostendorp en mevrouw Van Vliet-

jaarverslag. De verdeling man/vrouw in de directie

Kuiper, het rooster van aftreden met ingang van

is 67/33% en voldoet daarmee aan de streefcijfers

2013, de herbenoeming van de heer Van Voorst

voor diversiteit uit hoofde van de Wet bestuur en

tot Voorst in 2013, de permanente educatie

toezicht.
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Samenstelling Raad van Commissarissen:

deskundig en divers beoordeeld, onder behoud

gegevens

van de doelstelling het percentage door vrouwen

De samenstelling van de Raad van

ingenomen zetels te verhogen naar 30%.

Commissarissen van de NWB Bank is
weergegeven op pagina 6 e.v. van dit jaarverslag.

Per 1 juli 2012 is de Beleidsregel Deskundigheid
2011 van toepassing op commissarissen. DNB
toetst nieuw te benoemen en te herbenoemen

profielschets, competenties en diversiteit

commissarissen aan de hand van deze regel

Om ervoor te zorgen dat de Raad van

op hun geschiktheid. Hierbij kijkt men naar

Commissarissen van de NWB Bank te allen

de specifieke functie van de commissaris, de

tijde naar behoren is samengesteld, wordt bij

situatie van de onderneming en het collectief

de benoeming rekening gehouden met de aard

waarin de commissaris een rol krijgt. Voor vijf

van de onderneming, haar activiteiten en de

van de huidige negen leden (de heer Van den

gewenste deskundigheid en achtergrond van de

Brink, de heer Bakker, mevrouw Bos, de heer

commissarissen. Commissarissen moeten oog

Goedvolk en de heer Oostendorp) geldt dat zij

hebben voor (internationale) sociale, economische,

uitgebreide financiële expertise, een bancaire

politieke en overige ontwikkelingen, relevant voor de

achtergrond, kennis van de internationale geld-

NWB Bank, en in staat zijn deze te beoordelen.

en kapitaalmarkten en kennis van risicobeheer
hebben. De overige vier leden (de heer Glas, de

De NWB Bank streeft conform de Wet bestuur

heer Jansen, mevrouw Van Vliet-Kuiper en de

en toezicht naar ten minste 30% mannen

heer Van Voorst tot Voorst) beschikken in ruime

en ten minste 30% vrouwen in de Raad van

mate over bestuurlijke ervaring en ervaring op

Commissarissen. Met de benoeming van de heer

het gebied van overheidsbeleid alsmede over een

Oostendorp tot commissaris van de NWB Bank

netwerk binnen het overheidsbestuur. Met de

is het percentage van 30% vrouw niet bereikt,

diverse achtergronden van de commissarissen

ondanks een uitdrukkelijk streven in het wervings-

is eveneens voldoende kennis van en affiniteit

en selectieproces om vrouwelijke kandidaten te

met maatschappelijk verantwoord ondernemen

werven. Tegelijk met de benoeming van de heer

aanwezig binnen de Raad van Commissarissen.

Oostendorp is mevrouw Van Vliet-Kuiper benoemd
tot commissaris van de bank. Samen met de

Op grond van artikel 17 lid 6 van de statuten van

zittende commissaris, mevrouw Bos, brengt zij het

de NWB Bank en artikel 2.5 van de algemene

aantal vrouwelijke commissarissen op twee, een

profielschets van de Raad van Commissarissen

percentage van 22%.

hebben in de Raad ten minste twee commissarissen
zitting, die ten tijde van hun eerste benoeming deel

Voor de Raad van Commissarissen is een

uitmaken van de ledenvergadering van de Unie van

algemene profielschets opgesteld die een richtlijn

Waterschappen. De heer Glas vervult één van deze

biedt voor de samenstelling van de Raad van

twee posities en met de benoeming van mevrouw

Commissarissen en de benoeming van zijn leden.

Van Vliet-Kuiper, eind 2012, is voldaan aan deze

Naast een algemene profielschets wordt voor

kwaliteitseis. In de akte van statutenwijziging die in

elke vacature in de Raad van Commissarissen

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van

een individuele profielschets opgesteld,

25 april 2013 wordt voorgelegd aan aandeelhouders,

passend binnen het algemene profiel, voor de

zal worden voorgesteld dit te wijzigen in ten minste

dan beoogde nieuwe commissaris. Er wordt

één commissaris. Gezien het voorgaande is met de

gestreefd naar diversiteit en evenwicht in de

samenstelling van de Raad van Commissarissen

samenstelling. De huidige samenstelling van de

van de NWB Bank de collectief benodigde kennis

Raad van Commissarissen wordt als evenwichtig,

en ervaring aanwezig.
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Samenstelling commissies

van de Raad van Commissarissen. Conclusie van
het externe bureau is dat sprake is van een goede
betrokkenheid van de Raad van Commissarissen

De leden van de Audit- en Risicocommissie

bij de organisatie en professionaliteit in de

zijn: drs. V.I. Goedvolk, voorzitter, de heer prof.

rolvervulling als commissaris. Het eigen

dr. A.F.P. Bakker, drs. E.F. Bos en prof. dr.

functioneren van de Raad van Commissarissen

R.G.C. van den Brink. Alle vier de leden hebben

(als college en individueel) wordt in de eerste helft

uitgebreide financiële expertise, een bancaire

van 2013 opnieuw geëvalueerd.

achtergrond, kennis van de internationale geld- en
kapitaalmarkten en kennis van risicobeheer.

Educatie
In het kader van de permanente educatie voor de

Remuneratie- en Benoemingscommissie

Raad van Commissarissen en directie hebben in

De leden van de Remuneratie- en

2012 wederom externe adviseurs en medewerkers

Benoemingscommissie zijn: mr. B.J.M. baron

van de bank presentaties verzorgd. Thema’s

van Voorst tot Voorst, dr. J.J.M. Jansen en

waren de nieuwe accounting methodologie, het

prof. dr. R.G.C. van den Brink. Mr. drs. P.C.G. Glas

Asset & Liability Management bij banken in het

heeft als vice-voorzitter een ‘standing invitaton’

algemeen en bij de NWB Bank in het bijzonder,

voor het bijwonen van de vergaderingen van

het verdienmodel van banken, ‘trends in banking’

de commissie. Alle leden hebben vanuit een

en de pensioenregeling van de NWB Bank. Naast

verschillende achtergrond voldoende kennis en

deze presentaties volgen commissarissen op

ervaring op het gebied van remuneratiebeleid en

eigen verzoek externe cursussen, afhankelijk van

benoemingen.

deskundigheid en ervaring. De effectiviteit van de
permanente educatie wordt jaarlijks geëvalueerd.

Kwaliteitsborging toezicht
Nieuwe commissarissen volgen na hun benoeming
Zelfevaluatie

een intern georganiseerd introductieprogramma,

Onder leiding van een externe adviseur heeft de

waarbij aandacht is voor algemene financiële,

Raad van Commissarissen in februari 2012 het

sociale en juridische zaken, de financiële

eigen functioneren geëvalueerd. In voorbereiding

verslaggeving, de specifieke aspecten van de

hierop heeft het in de arm genomen externe

NWB Bank en haar ondernemingsactiviteiten en

bureau persoonlijke gesprekken gevoerd met

de verantwoordelijkheden van de commissaris.

alle leden van de Raad van Commissarissen, de
directie en de secretaris. Daarbij kwamen vragen

Onafhankelijkheid

aan de orde als: hoe functioneert de Raad van

De Raad van Commissarissen is van oordeel dat

Commissarissen als collectief, vervult de Raad

de Raad zodanig is samengesteld dat de leden

al zijn rollen en in welke mate? Ook de cultuur

ten opzichte van elkaar en de directie in staat

binnen de Raad van Commissarissen en de

zijn onafhankelijk en kritisch te opereren. In de

samenwerking met de directie kwamen aan de

algemene profielschets voor de samenstelling van

orde. De opdracht aan het bureau was om het

de Raad van Commissarissen en de benoeming

functioneren van de Raad van Commissarissen

van zijn leden zijn hieraan eisen gesteld. Naast

te relateren aan heersende opvattingen over

de vereisten in de algemene profielschets dient

governance, zoals deze gelden in de bankensector

een nieuw lid te voldoen aan specifieke criteria

en het maatschappelijk verkeer. Naar aanleiding

opgenomen in een individuele profielschets.

hiervan is een rapportage opgesteld die vervolgens

De Raad van Commissarissen bevordert een

is besproken. Er zijn aanbevelingen gedaan onder

onafhankelijk optreden door diversiteit in zijn

meer op het gebied van het inrichten van de

samenstelling, waarbij leeftijd, geslacht, expertise

vergadering, permanente educatie en de adviesrol

en maatschappelijke achtergrond een rol spelen.
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IAD legt zijn bevindingen in het verslagjaar vast

Raad van Commissarissen onafhankelijk in de

in kwartaalverslagen, die worden besproken in de

zin van de Nederlandse Corporate Governance

vergaderingen van de Audit- en Risicocommissie.

Code. Mevrouw Van Vliet-Kuiper is dijkgraaf van

Daarnaast wordt het jaarlijkse auditplan van de

waterschap Velt en Vecht, dat 11% van de aandelen

IAD gepresenteerd. De Raad van Commissarissen

(waarvan 8% stemgerechtigd) in het kapitaal van

laat zich hierover informeren door de Audit- en

de NWB Bank houdt. Mevrouw Van Vliet-Kuiper is

Risicocommissie en ziet erop toe dat aan de

derhalve niet formeel onafhankelijk in de zin van

aanbevelingen van de IAD gevolg wordt gegeven.

best practice bepaling III.2.2.e van de Nederlandse
Corporate Governance Code en de algemene

Externe accountant

profielschets. Omdat mevrouw Van Vliet-Kuiper

Ook de externe accountant is aanwezig bij alle

de enige commissaris is die niet onafhankelijk

vergaderingen van de Audit- en Risicocommissie.

is, wordt nog steeds voldaan aan zowel de

In maart 2012 heeft het jaarlijkse separate

Nederlandse Corporate Governance Code als de

overleg plaatsgevonden met de leden van de

algemene profielschets, die maximaal één niet-

Audit- en Risicocommissie. In dit overleg komen

onafhankelijke commissaris toestaan.

aandachtspunten expliciet aan de orde, evenals de
onderlinge verhoudingen.

Melden tegenstrijdige belangen
De commissarissen hebben al hun relevante

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders

nevenfuncties bekendgemaakt bij de NWB Bank.

benoemt de externe accountant. De huidige

Tegenstrijdige belangen hebben zich in het

externe accountant KPMG is in 2006 benoemd door

verslagjaar niet voorgedaan.

de Raad van Commissarissen, die daartoe door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders was

Informatie inwinnen (bij externen)

gemandateerd.

De Raad van Commissarissen heeft de
mogelijkheid om informatie in te winnen bij

Huishouding

externe deskundigen, als de uitoefening van zijn
functie hierom vraagt. Zo raadpleegt de Raad in

Afscheid commissaris en (her)benoeming

voorkomende gevallen de externe accountant

bestuurder en commissarissen

van de NWB Bank. Ook is een extern bureau

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

ingeschakeld om het proces van zelfevaluatie van

van 26 april 2012 is de heer ir. E.H. baron van Tuyll

de Raad van Commissarissen te begeleiden.

van Serooskerken om gezondheidsredenen op
eigen verzoek afgetreden als commissaris. De Raad

In 2013 zullen de voorzitter van de Raad van

van Commissarissen respecteert zijn besluit doch

Commissarissen en de voorzitter van de

betreurt zijn voortijdige afscheid. De heer Van Tuyll is

Remuneratie- en Benoemingscommissie

elf jaar lid geweest van de Raad van Commissarissen

een vergadering van de per 2013 ingestelde

van de NWB Bank. De Raad bedankt de heer Van

personeelsvertegenwoordiging bijwonen.

Tuyll voor de constructieve wijze waarop hij in
vergaderingen de directie en medecommissarissen

Interne accountant

scherp wist te houden en voor zijn belangrijke rol in

De interne accountant is aanwezig bij alle

de beschouwingen over de bank.

vergaderingen van de Audit- en Risicocommissie.
Eens per jaar vindt separaat overleg plaats

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

met uitsluitend de leden van de Audit- en

van 26 april 2012 is mevrouw Bos volgens het

Risicocommissie. Daarin komen de onderlinge

geldende rooster periodiek afgetreden en op

verhoudingen ter sprake evenals bevindingen en

voordracht van de Raad van Commissarissen

eventuele knelpunten in het afgelopen jaar. De

herbenoemd. Ook de heer Walkier, voorzitter van

Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.
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Aandeelhouders herbenoemd op voordracht van

Naleving principes
corporate governance

de Raad van Commissarissen. Mevrouw Bos en

De Raad van Commissarissen en de directie

de heer Walkier zijn beiden herbenoemd voor een

zijn verantwoordelijk voor een goede corporate

periode van vier jaar.

governancestructuur van de vennootschap.

de directie, is in deze Algemene Vergadering van

Onderdeel hiervan is de toepassing van de
Code Banken. Een verankering van de principes

oud-commissaris moeten vernemen. Op 3 juni

van de Code is weergegeven in een tabel op

2012 overleed de heer drs. R.J. de Wit. De heer De

pagina 112 van dit jaarverslag. De overige

Wit was van 1990 tot en met 1998 lid van de Raad

corporategovernanceonderwerpen zijn opgenomen

van Commissarissen van de bank. Wij zijn de heer

in het hoofdstuk Corporate Governance op pagina

De Wit zeer erkentelijk voor alle jaren dat de bank

30 van dit jaarverslag.

gebruik heeft mogen maken van zijn bestuurlijke
ervaring, visie en deskundigheid.

Dankwoord
In het verslagjaar 2012 hebben directie en

Buitengewone Algemene Vergadering van

medewerkers opnieuw met de grootst mogelijke

Aandeelhouders

inzet en met veel commitment gewerkt. De Raad

In 2012 zijn in een Buitengewone Algemene

van Commissarissen spreekt hiervoor zijn dank

Vergadering van Aandeelhouders twee nieuwe

en waardering uit. De vele uitdagingen waarvoor

commissarissen benoemd: mevrouw Van Vliet-

banken in deze tijd staan, weten directie en

Kuiper en de heer Oostendorp. Eerstgenoemde

medewerkers elke keer opnieuw op de juiste wijze

trad in de plaats van de heer Van Tuyll

op te vangen.

van Serooskerken, die op 26 april 2012 is
afgetreden. De heer Van Tuyll was één van de
twee commissarissen die overeenkomstig de

Den Haag, 7 maart 2013

kwaliteitseis van artikel 17 lid 6 van de statuten
van de bank ten tijde van de eerste benoeming
deel uitmaakte van de ledenvergadering van

Raad van Commissarissen

de Unie van Waterschappen. Mede tegen deze

R.G.C. van den Brink

achtergrond heeft de Raad van Commissarissen

A.F.P. Bakker

mevrouw Van Vliet voorgedragen voor benoeming

E.F. Bos

tot commissaris van de NWB Bank voor een

P.C.G. Glas

periode van vier jaar. De heer Oostendorp is

V.I. Goedvolk

benoemd tot commissaris van de NWB Bank voor

J.J.M. Jansen

een periode van vier jaar ter verdere versterking

M.B.G.M. Oostendorp

van de financiële expertise binnen de Raad van

A. van Vliet-Kuiper

Commissarissen. Met de benoeming van de heer

B.J.M. van Voorst tot Voorst

Oostendorp bestaat de Raad van Commissarissen
uit negen leden.
Aanwezigheid
Het aanwezigheidspercentage van de Raad van
Commissarissen als geheel bedraagt 94%.
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Directieverslag
Algemeen

financiële markten aan de toezegging ‘whatever it
takes’ van ECB-voorzitter Draghi in juli. Dit bleek
genoeg om de rust te doen terugkeren en de
kritisch hoge rentespreads tussen de eurolidstaten
weer enigszins te normaliseren.
Ondanks de slechte economische vooruitzichten
verbeterde vanaf de zomer de stemming op
de Europese aandelenbeurzen en keerde het

Het jaar begon in een sfeer van betrekkelijke

vertrouwen in de euro terug. In het derde

rust en optimisme op de financiële markten. Dit

kwartaal was er in veel eurolanden sprake

was het gevolg van twee massieve interventies

van een geringe economische krimp. Voor de

van de Europese Centrale Bank (ECB) in de

eurozone als geheel was over heel 2012 zelfs

interbancaire markt, de zogeheten Long

sprake van een beperkte daling van het bruto

Term Refinancing Operations (LTRO’s). Deze

nationaal product. De vooruitzichten voor de

3-jarige herfinancieringsoperaties van in totaal

conjunctuur in 2013 zijn matig. Onzekerheid

ruim € 1 biljoen en een initiële rente van 1%

blijft, want veel lidstaten zitten nog in de greep

volgden op de massale kapitaalvlucht uit de

van te hoge schulden, te lage economische

periferie in november 2011. De kapitaalvlucht

groei, kwetsbare banken en veel bedrijven met

veroorzaakte een steeds sterkere verstoring

overgewaardeerde activa die een risico vormen

van de vraag- en aanbodverhoudingen op

voor de financiële stabiliteit en het functioneren

Europese financiële markten. De LTRO’s misten

van kredietmarkten. Afwaardering van bezittingen,

hun effect niet en werden vooral door perifere

sanering van balansen en druk op kasstromen

banken in staatsobligaties van hun eigen

zetten in veel sectoren van de economie een rem

landen geïnvesteerd. De Italiaanse en Spaanse

op investeringen en consumptieve bestedingen.

10-jaars rente daalden daardoor van meer dan

De historisch lage rente biedt daardoor niet de

7% naar circa 5,5%. Met deze onconventionele

gebruikelijke impuls aan economisch herstel.

en succesvolle ingrepen van de ECB werd tijd

Economische groei is echter nodig om schulden

gekocht. De spanningen liepen vanaf april echter

af te bouwen en vermogensposities te versterken.

weer op omdat de politieke leiders onvoldoende

Zaken als de oplopende werkloosheid, de op

wil en daadkracht toonden om Griekenland

slot zittende onroerendgoedmarkten en de

binnen de euro te houden. Vooral de vrees voor

druk op besteedbare inkomens vormen daarbij

besmettingsgevaar tussen de perifere landen,

belangrijke uitdagingen. Al sinds de start van de

extra gevoed door de snel groeiende problemen

kredietcrisis in 2007 is sprake van een gemiddeld

bij Spaanse banken, bracht opnieuw een massale

zwakke economie, terwijl de vooruitzichten

kapitaalvlucht op gang van de zwakkere zuidelijke

voor de komende jaren niet florissant zijn. In

landen naar de sterkere noordelijke AAA-landen.

het Europese perspectief hebben politici en

De kapitaalmarktrente in Spanje steeg in korte tijd

autoriteiten in 2012 hun positieve intenties over

tot iets boven de 7%. In juni keerde het tij weer ten

de euro duidelijk gemaakt. Het in december

goede, mede doordat voorzitter Van Rompuy van

gesloten EU-akkoord over de vorming van een

de Europese Raad een allesomvattend herstelplan

bankunie, een herstel- en resolutiemechanisme

voor de eurozone aankondigde. Veel meer

en een Europees depositogarantiestelsel,

vertrouwen dan dit politieke signaal ontleenden de

beoogt een solide structuur en een betere
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De Europese schuldencrisis en de soms
hoogoplopende spanningen op de financiële
markten bepaalden in hoge mate het beeld
van het eerste halfjaar van 2012. Vanaf de
zomer keerde de rust op de markten terug en
herstelde het vertrouwen in de euro.
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had op de nettowinst. De grootste invloed op

samenwerking binnen het financiële systeem. Dit

de winstontwikkeling had de omslag in het

kan de nerveuze verplaatsing van geldstromen

resultaat uit financiële transacties naar

en de daarmee samenhangende volatiliteit

€ 24 miljoen negatief (2011: € 38 miljoen

van marktprijzen sterk verminderen. Naar

positief), waarvan € 6 miljoen gerealiseerd uit

verwachting zullen beleidsmakers het momentum

hoofde van verkoop van leningen en bijbehorende

vasthouden en nadrukkelijker inzetten op een

swaps en € 18 miljoen ongerealiseerd. Het

verdere integratie van Europa. De uitdaging is

resultaat uit financiële transacties bestaat

daarbij om een verstandig bezuinigingsbeleid

voornamelijk uit ongerealiseerde waardemutaties

niet in de weg te laten staan van noodzakelijke

in de portefeuilles van de bank als gevolg van

selectieve bestedingsimpulsen als stimulans

veranderingen in rente- en valutakoersen.

voor de economie en het vertrouwen. Het gevaar

Daarnaast heeft ook de fine tuning van de

van overmatige overheidsbezuinigingen is het

marktwaardebepaling van financiële instrumenten

scenario van een structureel deflatoire economie

de afgelopen jaren merkbaar invloed gehad op

met eventuele nieuwe schokken in de financiële

de resultaten. Sinds 2011 past de NWB Bank

stabiliteit van de eurozone.

op een groot deel van de financiële posities

De NWB Bank in 2012

hedge accounting toe om ongerealiseerde
marktwaardeschommelingen zoveel mogelijk te

De NWB Bank heeft in 2012 haar kernrol als

neutraliseren in de presentatie van de winst. Dit

verschaffer van lange financiering aan de

levert een beter beeld op van de economische

Nederlandse publieke sector weer op voortvarende

positie van de bank. Het ongerealiseerde resultaat

wijze kunnen vervullen. Zoals verwacht staat

uit financiële transacties wordt immers voor het

de kredietvraag binnen het publieke domein

overgrote deel, zo niet volledig, gedurende de

onder druk. De voortschrijdende schuldencrisis

looptijd van de betreffende portefeuilles weer

eist zijn tol. Europese lidstaten zien zich door

teruggeboekt in de toekomstige resultaten

begrotings- en schuldnormen gedwongen tot

van de bank. Mede door de grote omvang van

maatregelen. De totale kredietverlening van de

de portefeuilles zullen ook in de toekomst

NWB Bank bedroeg in 2012 € 5,7 miljard. Dit

schommelingen in het resultaat financiële

betekent een lichte stijging ten opzichte van de

transacties van de bank niet te voorkomen zijn.

in 2011 gerealiseerde kredietomzet van € 5,1
miljard. De kredietverlening in 2012 was inclusief

Als onderdeel van de resultaten stegen de rente-

langlopende leningen die de bank verstrekte

inkomsten (saldo van rentebaten en rentelasten)

in verband met de omzetting van derivaten

in 2012 naar € 107 miljoen (2011: € 75 miljoen).

naar leningen, om verlichting te bieden aan de

Deze stijging van 43% is deels te verklaren

omvangrijke liquiditeitsverplichtingen van enkele

door een incidenteel lager resultaat in 2011

woningcorporaties. Vooral de terugvallende

en voor een belangrijk deel door de scherpe

investeringen drukken hun stempel op de

inkoopprijzen onder het Euro Commercial Paper-

financieringsbehoefte van woningcorporaties, wat

programma van de bank. Als gevolg van de

een relatief grote invloed heeft op de omzetcijfers.

turbulente ontwikkelingen binnen de eurozone

De ruime marktaandelen van de NWB Bank binnen

was er met name in het eerste halfjaar sprake

het publieke domein bleven gehandhaafd.

van vluchtkapitaal naar veilige havens, onder
andere in het commercial paper van de bank. De

De nettowinst van de bank daalde van € 75 miljoen

NWB Bank kon hiervan met haar AAA-ratings

in 2011 naar € 40 miljoen in het verslagjaar. Deze

maximaal profiteren. Bij een verbetering van de

sterke daling van 47% werd deels veroorzaakt door

rentemarge op het lange bedrijf, die ook positief

de vorig jaar ingevoerde bankenbelasting, die met

heeft bijgedragen aan de rentebaten, behoort de

een bedrag van € 12 miljoen een relatief fors effect

kanttekening dat duurdere herfinanciering van
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governance te geven aan verdere integratie en
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kredieten die voor de val van Lehman met lage

stonden lagere kosten voor externe adviezen op

kredietopslagen zijn verstrekt, de rentebaten

het gebied van ICT en betalingsverkeer. In 2012

hebben gedrukt. Dit zal ook in 2013 nog een zekere

is verder geïnvesteerd in de inrichting van een

druk op de winst geven.

datawarehouse ter versteviging van het proces,
de kwaliteit van managementinformatie en de
organisatorische inbedding van het systeem van

de internationale kapitaalmarkten een recordjaar

hedge accounting.

beleefd. Tegen aantrekkelijke rentespreads
werd voor € 12 miljard aan lange financiering

Voornamelijk als gevolg van de sterk gedaalde

opgenomen, tegenover € 7,7 miljard in 2011. De

rente liet het balanstotaal een forse stijging zien

stijging kwam voornamelijk voort uit herfinanciering

met ruim € 8 miljard tot ruim € 76 miljard. Hiervan

van aflossingen en het voor een deel consolideren

volgt slechts een beperkt deel (€ 2,6 miljard) uit

van de kortlopende schulden op de balans. Het

groei van de kredietportefeuille. Voornaamste

vertrouwen dat de bank bij internationale beleggers

oorzaak van de stijging van het balanstotaal was

geniet stelt haar in staat de Nederlandse publieke

een toename van collateralverplichtingen uit

sector van de goedkoopst mogelijke middelen te

hoofde van swaps en marktwaardeaanpassingen

voorzien. Dit is de strategie waarop de bank zich

in de portefeuilles, in verband met een verdere

bij uitstek concentreert. Als reflectie van de hoge

daling van renteniveaus. Bij een eventuele stijging

kredietwaardigheid en soliditeit bezit de bank

van de rente zal het balanstotaal per saldo

AAA-ratings gelijk aan die van haar klanten in de

weer een daling vertonen. De volatiliteit van het

Nederlandse publieke sector. In feite wordt de bank

balanstotaal maakt het niet eenvoudig om scherp

qua ratings op hetzelfde niveau beoordeeld als de

te sturen op de balansratio’s. Vooral de leverage

Nederlandse overheid. Dit wordt in de analyse van

ratio (het eigen vermogen als percentage van

Standard & Poor’s (S&P) verklaard door de ‘critical

het balanstotaal) heeft alle aandacht in verband

role’ en de ‘integral link’ van de NWB Bank met

met de Bazelse 3%-norm waaraan vanaf 2018

de overheid. Geruststellend in dit verband is dat

moet worden voldaan. Door die volatiliteit zou

de negative outlook die de bank in februari 2012 in

bovenop de vereiste norm van 3% nog een extra

navolging van de Nederlandse Staat op haar ratings

vermogensbuffer moeten worden aangehouden

heeft gekregen, geen merkbare invloed heeft

om een onbedoelde onderschrijding van de

gehad bij het aantrekken van financiering op de

leverage ratio-norm te voorkomen. Het eigen

internationale geld- en kapitaalmarkten. De grote

vermogen, dat vrijwel geheel uit Tier 1-kapitaal

omvang van de geplaatste leningen tegen gunstige

bestaat, steeg per ultimo 2012 met € 38 miljoen

spreads in 2012 is hiervan het bewijs. In november

tot € 1.226 miljoen (ultimo 2011: € 1.188). Het

vorig jaar verlaagde S&P de rating voor de

zichtbare eigen vermogen op de balans was 1,6%

Nederlandse bancaire sector (Bank Industry Credit

van het balanstotaal (ultimo 2011: 1,8%). Zou het

Rating Assessment). Terwijl de ratingscore van de

eigen vermogen uitsluitend worden gerelateerd

NWB Bank zelf onveranderd bleef, plaatste S&P de

aan de totale kredietportefeuille van de bank van

bank niettemin onder een zogeheten ‘CreditWatch

€ 48 miljard, dan zou deze kapitaalratio uitkomen

negative’. Een maand later werd de CreditWatch

op 2,5%. De BIS Solvency ratio steeg in 2012 naar

op basis van een ‘reassessment’ beëindigd en

111%, tegen 90% een jaar eerder. Oorzaak van de

bevestigde S&P de AAA-ratings van de NWB Bank

toename is het verder mitigeren van het risico op

na haar oordeel over de rol van de bank ten opzichte

swaptegenpartijen door het sluiten van collateral

van de Nederlandse overheid te hebben bijgesteld

support agreements met enkele swappartijen

van ‘very important’ naar ‘critical’.

waarmee dat nog niet was gebeurd. Waar voor
banken een minimum van 8% is voorgeschreven

De bedrijfslasten namen met € 1 miljoen af tot

kan de hoge BIS Solvency ratio van de NWB Bank

€ 14 miljoen. Tegenover hogere personeelskosten

als een onderstreping van haar kredietwaardigheid
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De NWB Bank heeft in 2012 bij haar funding op
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worden beschouwd. Mede op basis van deze ratio

reserves. Over het boekjaar 2012 zal geen dividend

behoort de NWB Bank tot de top tien van veiligste

ter beschikking worden gesteld aan de Algemene

banken ter wereld. De BIS Solvency ratio is voor de

Vergadering van Aandeelhouders.

bank geen doel op zich, maar vooral een gevolg van

Vooruitzichten 2013

op de feitelijk risicovrije kredietverlening binnen de

Ondanks de huidige betrekkelijke rust op de

Nederlandse publieke sector.

financiële markten en de afgenomen onzekerheid

Reservering en dividend

over het voortbestaan van de euro, blijft ook in
2013 het gevaar aanwezig van nieuwe turbulenties.

In verband met de kapitaalseisen onder Bazel III

Bij een nauwelijks groeiende economie zijn er

heeft de bank vorig jaar besloten om met ingang

veel fundamentele vraagstukken die om een

van het boekjaar 2011 jaarlijks de nettowinst

oplossing vragen. In het algemeen blijven macro-

volledig aan de reserves toe te voegen. Als gevolg

economische en monetaire ontwikkelingen

van dit reserveringsbeleid zal geen dividend

zorgelijk in een wereld die op veel terreinen snel

meer worden uitgekeerd zolang de bank niet

aan het veranderen is. Voor de activiteiten van de

voldoet aan de norm voor de leverage ratio van

NWB Bank zijn de toegang tot financiële markten

3%. Op grond van de vereiste leverage ratio zal

en de beschikbaarheid van financieringsmiddelen

het eigen vermogen tot 2018 vrijwel moeten

van vitaal belang. In het verlengde hiervan

verdubbelen. De groei van het eigen vermogen zal

kunnen grote fluctuaties in de renteontwikkeling

de komende jaren voor een deel moeten komen

en valutakoersen invloed hebben op de omzet

uit ingehouden winsten en voor het restant uit

en resultaten van de bank. In Nederland

andere vermogensinstrumenten zoals hybride

wordt rekening gehouden met een druk op de

schuldtitels. Het aantrekken van zulke schuldtitels

investeringen van decentrale overheden, ondanks

zal de rentekosten op de financiering van de

de enigszins afgezwakte maatregelen in het kader

bank aanzienlijk en op langere termijn verhogen.

van de Wet Houdbare overheidsfinanciën (wet

Dialoog met de autoriteiten, zowel in Nederland

Hof). Ook voor woningcorporaties is het beeld voor

als bij de Europese Commissie in Brussel, over de

2013 ongunstig door de algehele malaise op de

toepasselijkheid van de leverage ratio is nog volop

woningmarkt en daarnaast alle maatregelen van

gaande. Wij hebben onze zorgen en bezwaren ten

overheidswege gericht op deze sector.

aanzien van de leverage ratio de afgelopen jaren
intensief onder de aandacht gebracht. Het blijft

Het voorgaande maakt het moeilijk een

ons streven om voor de NWB Bank een aangepaste

betrouwbare prognose te geven van de nettowinst

kapitaalseis te bewerkstelligen die recht doet

over 2013. Hetzelfde geldt voor een prognose van

aan haar financiële positie, en zo ook voor andere

de rentebaten in 2013, hoewel vooralsnog moet

publiekesectorbanken. Intussen is het goed te

worden uitgegaan van een daling.

constateren dat de huidige kapitalisatie consistent
is met de AAA-ratings van de bank. Dit geldt

In het halfjaarbericht 2012 heeft de bank haar

evenzeer voor het vertrouwen dat de bank geniet

voornemen vermeld om in de tweede helft van

bij haar investeerders. De directie is van mening

2012 de wijze van marktwaardewaardering van

dat de huidige omvang van het eigen vermogen

de uitstaande swapportefeuille te herzien in

toereikend is gelet op het lage risicoprofiel en de

het licht van de veranderde ‘best practices’ in

aard en het karakter van de NWB Bank.

de financiële markten. Hierbij is aangegeven
dat deze herwaardering van swaps mogelijk

Op grond van het voorgaande heeft de directie, na

tot significante en eventueel negatieve

goedkeuring van de Raad van Commissarissen,

ongerealiseerde waardemutaties kan leiden.

besloten de nettowinst over 2012 van € 40 miljoen

Dit project is gestart in 2012 en betreft zowel

in zijn geheel toe te voegen aan de algemene

de aanpassing van de swapwaardering als de
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het feit dat zij zich nagenoeg volledig concentreert
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hedge accountingmodellen. In verband met de

haar maatschappelijke verantwoordelijkheid,

omvang en complexiteit van het project zullen deze

een sterke financiële positie en een efficiënte,

aanpassingen hun beslag krijgen in 2013.

transparante bedrijfsvoering probeert de bank

Strategie

haar bijdrage aan de samenleving steeds te
verbeteren. In dit verband zal zij de komende jaren
aandacht besteden aan de toenemende behoefte

voor de overheid’ sinds haar oprichting in 1954

bij haar kredietrelaties aan lange financiering in

op de lange kredietverlening aan de Nederlandse

een model van publiek-private samenwerking

publieke sector. De aandelen van de bank zijn

(PPS). Op het gebied van bijvoorbeeld duurzame

volledig in handen van Nederlandse overheden.

energie en projecten in droge en natte

De statutaire verankering van de Nederlandse

infrastructuur is de overheid in staat om in PPS-

overheden als aandeelhouder en de afbakening

verband belangrijke efficiency- en kostenvoordelen

van de kredietverlening tot uitsluitend de publieke

te behalen.

sector staan borg voor het solide profiel van
de NWB Bank. De kredietverlening richt zich

Ontwikkelingen in 2012

voornamelijk op waterschappen, gemeenten,
provincies en door de overheid gegarandeerde

Funding

woningcorporaties en zorginstellingen.

Voor haar financiering maakt de NWB Bank

Woningcorporaties vormen, door de omvang van

gebruik van een Commercial Paper (CP)

hun lange financieringsbehoefte, met ruim 60%

programma en een Medium Term Note (MTN)

het grootste deel van de totale kredietportefeuille.

programma voor het ophalen van respectievelijk

De NWB Bank is daarmee een belangrijke

korte en lange financiering op de internationale

kredietverschaffer in deze sector.

kapitaalmarkten. Doordat de NWB Bank
beschikt over de hoogste korte- (P-1/A-1+) en

De strategie is gericht op het behoud van een hoge

langetermijnratings (Aaa/AAA) van Moody’s

kredietwaardigheid van de bank, vergelijkbaar

en Standard & Poor’s is zij in staat tegen

met die van haar eigenaren en klanten binnen

aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen bij een

de overheid. De huidige AAA credit ratings zijn

grote, diverse groep internationale beleggers.

gelijk aan die van de Nederlandse overheid en

Sinds 2012 geldt voor deze ratings, in navolging

stellen de bank in staat om vanuit een centrale

van die voor de Staat der Nederlanden, weliswaar

positie goedkoop lang geld aan te trekken op de

een ‘Negative Outlook’ maar dit is zonder gevolgen

internationale financiële markten. Op deze wijze

gebleven voor de tarieven die de NWB Bank in

tracht de bank altijd beschikbaar te zijn voor de

rekening worden gebracht. Beleggers zien de

financiering van haar klanten en rentevoordeel

NWB Bank, mede dankzij de ratings, als een

te bieden op hun financiering. De NWB Bank

‘safe haven’ in de huidige tijden van onrust op de

speelt haar rol als een van de grootste financiële

financiële markten waardoor zij tegen gunstige

dienstverleners binnen het Nederlandse

voorwaarden financiering kan blijven aantrekken.

publieke domein vanuit het concept van een
kleine, efficiënte, doelgerichte, deskundige en

De kapitaalmarkten kenden in 2012 opnieuw een

professionele organisatie.

bewogen jaar en leken op sommige momenten
het gevaar van uiteenvallen van de euro niet

Ook in de toekomst zal de NWB Bank zich blijven

denkbeeldig te achten. De spreads die de

concentreren op de rol van solide en efficiënte

zuidelijke landen moesten betalen fluctueerden

bundelaar van de financieringsbehoeften

sterk en er waren enkele drastische maatregelen

van klanten binnen het publieke speelveld.

nodig om diverse landen te steunen. Uiteindelijk

Duurzaamheid en maatschappelijke relevantie zijn

slaagde ECB-president Draghi er in de tweede

belangrijke speerpunten in deze strategie. Vanuit

helft van het jaar in om de markten het vertrouwen
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De NWB Bank concentreert zich als bank ‘van en
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te geven dat de ECB de macht, de middelen en de

van schuldpapier in CHF en het vervolgens

intentie heeft om de euro intact te houden en de

omzetten naar EUR minder aantrekkelijk is

betreffende landen te steunen. Daarop nam het

geworden.

negatieve sentiment in de markt een voorzichtig
In 2012 is voor € 1 miljard aan leningen afgesloten

markt waar de kredietopslagen die betaald moeten

in zo geheten Namensschuldverschreibungen

worden om geld aan te trekken gedurende het jaar

(NSV). Deze leningen vallen niet onder het MTN-

zijn afgenomen.

programma maar zijn effecten onder Duits recht.
De looptijden zijn veelal 20 jaar en langer. De

De NWB Bank heeft in 2012 voor € 12 miljard

beleggers in dit schuldpapier zijn voornamelijk

aan lange financiering opgenomen (2011: € 7,7

verzekeraars en pensioenfondsen in Duitsland.

miljard). De gemiddelde looptijd is 8,2 jaar, een

Voor de NWB Bank zijn de looptijden aantrekkelijk

stijging ten opzichte van de 5,8 jaar van 2011. Van

en de leningen dragen bij aan een verdere

deze € 12 miljard is 60% opgenomen in EUR, 15%

diversificatie van de funding.

in GBP en 13% in USD. Het restant is opgenomen
in NOK, SEK, JPY, CHF, AUD en NZD. In 2012 heeft

Voor de financiering in de geldmarkt gebruikt

de NWB Bank vier benchmarkleningen uitgegeven

de NWB Bank het CP-programma, waaronder

onder haar MTN-programma. Hiervan zijn er drie

schuldpapier kan worden uitgegeven met

in EUR met looptijden van 5, 7 en 10 jaar en één in

looptijden tot 1 jaar. In 2012 stond gemiddeld circa

USD met een looptijd van 5 jaar.

€ 8 miljard aan commercial paper uit met een

Verdeling valuta lange financiering 2012

gemiddelde looptijd van 4 maanden. Van het totaal
uitgegeven bedrag is 66% in USD, 16% in GBP,
5% in EUR en 13% in overige valuta. Met name in

€

60%

€

£

15%

£

U$

13%

U$

Overig

12%

commercial paper bewijst zich de status van de
NWB Bank als ‘safe haven’. Vanaf mei 2012 was
de rente die de NWB Bank betaalde voor haar
commercial paper in vreemde valuta (na omzetting
naar EUR) zelfs negatief.

Verdeling valuta commercial paper

66%

£

16%

£

€

5%

€

relatief lage aandeel van de USD met 13% van de
de behoefte van de bank aan funding met langere
looptijden, terwijl de USD funding meestal kortere
looptijden betreft. Het aandeel van de USD zal in
2013 naar verwachting weer groter zijn.

U$

U$

Opvallend, in vergelijking met eerdere jaren, is het
totale funding van 2012. Dit heeft te maken met
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positieve wending. Dit vond zijn weerslag in de

Overig 13%

Voor het tweede achtereenvolgende jaar blijft het
aandeel van de CHF in de totale funding met 3%

Kredietverlening

zeer beperkt. Dit is een gevolg van het valutabeleid

De NWB Bank heeft haar rol van financier voor

van de Zwitserse Centrale Bank, waardoor uitgifte

de Nederlandse publieke sector het afgelopen
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verdere daling van de kapitaalmarktrente. Hoewel

kredietverlening in het algemeen moeizaam

de NWB Bank zelf geen swaps verstrekt aan

verloopt, was de NWB Bank steeds beschikbaar

klanten, heeft de bank bestaande swaps van

voor iedere lange kredietvraag van haar klanten.

klanten overgenomen en in plaats hiervan geborgde

De omzet langlopende kredietverlening in 2012

financiering verstrekt. Hiermee vloeiden de gestalde

bedroeg € 5,7 miljard, een stijging van € 0,6

liquiditeiten uit hoofde van onderpand terug naar de

miljard ten opzichte van 2011. Het grootste deel

klanten en werd het toekomstige liquiditeitsrisico

van deze kredietverlening is afgesloten met

uit hoofde van deze swaps geëlimineerd. Dergelijke

woningcorporaties die bij hun financiering gebruik

transacties vallen voor de NWB Bank binnen de

maakten van een borging door het Waarborgfonds

reguliere kredietverlening. Ook voor 2013 houdt de

Sociale Woningbouw (WSW). De bank heeft haar

NWB Bank binnen haar dienstverlening rekening

marktaandeel in de financiering van deze sector in

met soortgelijke verzoeken van haar klanten,

2012 verstevigd tot 44%. In de financiering van de

te meer omdat bestaande swapcontracten van

waterschappen, andere decentrale overheden en de

klanten soms de mogelijkheid van tussentijdse

zorgsector is het marktaandeel vergelijkbaar met

beëindiging door de tegenpartij bevatten. Als de

voorgaande jaren.

derivatentegenpartijen hiervan gebruikmaken dient
de marktwaarde van het contract afgewikkeld te

De NWB Bank heeft het afgelopen jaar bewezen

worden. Dit kan voor de klanten een behoorlijke

haar maatschappelijke rol niet uit de weg te

liquiditeitsimpact hebben. Daarnaast zullen

gaan en is klanten in de woningbouwsector

corporaties eventuele clausules in contracten, die

met maatwerkfinanciering te hulp geschoten

tot toezichthoudende beperkingen kunnen leiden,

bij problemen die waren ontstaan met

uit bestaande swapcontracten moeten verwijderen

derivatenportefeuilles. Deze klanten waren in

als gevolg van de in het vierde kwartaal 2012

het verleden swaps aangegaan met andere

ingevoerde derivatenrichtlijn voor corporaties.

banken, doorgaans om het renterisico voor lange
looptijden af te dekken en in een enkel geval om

De publieke sector heeft in haar bedrijfsvoering

speculatieve redenen. Met de betreffende banken

behoefte aan financieringen met lange rentevaste

zijn destijds ook onderpandsafspraken gemaakt

looptijden. De NWB Bank heeft het afgelopen jaar

om het tegenpartijrisico te verminderen. Door het

de vraag naar dergelijke financieringen

renteniveau waarop deze swaps in het verleden
zijn gesloten en de zeer sterke daling van de
lange rente, heeft dit voor deze klanten geleid tot

Kredietverlening naar sector (2012)

de verplichting om liquiditeiten te overleggen als
onderpand. Door de doorgaans lange resterende
rentelooptijden kan het hierbij om aanzienlijke

Sociale
Woningbouw

73%

Gemeenten
en provincies

12%

verplichtingen gaan. Omdat deze liquiditeiten in
principe niet gefinancierd kunnen worden met
door het WSW geborgde financieringen, ontstond
behoefte aan ongegarandeerde faciliteiten. De
kosten hiervan zijn echter aanmerkelijk hoger
dan bij geborgde financiering. Daarnaast is
beschikbaarheid een probleem en stellen banken
beperkingen aan het gebruik. Dit heeft geleid tot

Waterschappen

9%

Zorg

5%

Overig

1%

liquiditeitsissues bij enkele klanten. Het probleem
werd nog versterkt doordat, vanuit oogpunt van
risicomanagement en toezichthouders, rekening
moet worden gehouden met een scenario van
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jaar verder kunnen onderstrepen. Waar lange
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zien toenemen, zelfs nog versterkt door het

de NWB Bank aan gemeenten € 652 miljoen aan

lage absolute niveau van de kapitaalmarktrente.

langlopende leningen verstrekt.

Deze lange rentevaste looptijden gaan weliswaar

Sociale woningbouw

kortere looptijden, zoals ook in de internationale

De NWB Bank heeft in 2012 aan woningcorporaties

kapitaalmarkten het geval is, maar desondanks

een financieringsvolume verstrekt van

kiezen klanten bewust voor lange looptijden (tot

€ 3,9 miljard (2011: € 3,7 miljard). De toename

wel 40 jaar) om hun renterisico’s te beperken.

van het volume is mede het gevolg van de eerder
vermelde kredietverlening bij de overname van

Waterschappen

derivaten van corporaties.

Waterschappen bekostigen hun taken (zorg voor
waterkeringen en waterhuishouding) uit eigen

Woningcorporaties staan bloot aan vele

belastingheffing. Financiering van tekorten

ontwikkelingen. Allereerst zorgt de financiële

vindt plaats via bankleningen. De NWB Bank is

crisis voor terughoudendheid van banken bij

traditioneel veruit de grootste kredietverlener aan

het verstrekken van hypotheken. Hierdoor is het

de waterschappen. In 2012 heeft de NWB Bank

voor corporaties moeilijk bezit te verkopen, wat

voor € 501 miljoen aan langlopende financieringen

hun inkomende kasstromen beperkt. Daarnaast

verstrekt (2011: € 689 miljoen). Door verdere daling

leiden de aanhoudende ontwikkelingen op

van de rentecurve in 2012 hebben de waterschappen

de vastgoedmarkt tot dalende WOZ-waarden

een laag renteniveau kunnen fixeren voor een

en ervaren sommige corporaties bovendien

lange looptijd. De waterschappen maken bij hun

regiospecifieke uitdagingen, zoals krimp.
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gepaard met hogere kredietopslagen dan bij
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financiering overwegend gebruik van lineaire
aflossingspatronen. Het marktaandeel van de

Bovenop deze ontwikkelingen rekent de

NWB Bank in de totale kredietportefeuille van deze

corporatiesector op dit moment de effecten van

sector bedraagt 82%.

het regeerakkoord en de saneringsmaatregelen
door. De maatregelen uit het regeerakkoord

Per 1 januari 2014 treedt de Wet Houdbare over-

richten zich onder meer op het werkveld van

heidsfinanciën (wet Hof) in werking, een nationale

de corporaties, huurverhogingen, maximale

vertaling van de Europese afspraken om het

huur en de verhuurderheffing. Deze heffing leidt

Nederlandse financieringstekort te drukken. Dit

per 2017 tot een jaarlijkse kostenpost voor de

beïnvloedt de investeringsruimte bij waterschappen

corporaties van € 1,75 miljard. Daarnaast leiden

en andere decentrale overheden en daarmee ook de

de saneringsmaatregelen tot een verhoging van

financieringsbehoefte voor de toekomst.

het maximale percentage saneringsheffing, in
verband met de hogere financiële risico’s die

Gemeenten en provincies

corporaties lopen en de reeds toegezegde steun

De meeste provincies beschikken nog altijd over

over 2012. Door deze ontwikkelingen heeft het

een goede liquiditeitspositie en zijn in 2012 dan

WSW in november 2012 aangekondigd dat het zijn

ook niet of nauwelijks in de markt geweest voor

faciliteringsvolume voor de periode na 2013 op

langlopende financiering. Veel gemeenten met

individueel niveau bevriest.

financieringsbehoefte hebben, in verband met
de lage rente op de geldmarkt, mede gebruik

In hun treasuryfunctie moeten corporaties

gemaakt van kasgeldleningen. Grondexploitatie

per 1 oktober 2012 voldoen aan de

blijft voor gemeenten een zorgelijk punt. Mede

derivatenbeleidsregels die het ministerie van

door de stagnerende huizen- en kantorenmarkt

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

blijven inkomende kasstromen door grondverkoop

heeft opgesteld. Deze regels brengen onder

uit. Intussen daalt de marktwaarde van bestaande,

meer verscherpt toezicht met zich mee vanuit

nog niet verkochte grondposities. In 2012 heeft

het Centraal Fonds Volkshuisvesting, beperking

Risicomanagement

limieten voor financiële risico’s. Corporaties

De belangrijkste risicosoorten waar de NWB Bank

moeten eens per kwartaal opgave doen van hun

mee te maken heeft zijn rente-, liquiditeits- en

posities, inclusief marktwaarden bij verschillende

kredietrisico. De bank voert ten aanzien van deze

rentescenario’s. De verwachting is dat de vraag

risico’s een prudent beleid. In de risicoparagraaf

naar traditionele rentevaste leningen zal stijgen

van de jaarrekening is een beschrijving

door de nieuwe derivatenrichtlijn.

opgenomen van het risicobeheersysteem per
risicocategorie.

Zorgsector
De NWB Bank heeft de zorgsector in 2012 voor

In overeenstemming met de Code Banken is

€ 312 miljoen aan financieringen verstrekt. Hoewel

onder verantwoordelijkheid van de directie de

sprake is van een daling van het kredietvolume

risicobereidheid (risk appetite) van de bank

ten opzichte van 2011, blijft het marktaandeel van

geactualiseerd en goedgekeurd door de Raad van

de NWB Bank in geborgde financiering voor deze

Commissarissen. Hierbij wordt vastgelegd hoeveel

sector gelijk. De verklaring ligt in de verminderde

risico, en op welke gebieden, de NWB Bank wil

vraag naar geborgde financiering vanuit de

lopen bij het realiseren van haar strategische

zorgsector.

doelstellingen. Deze risicobereidheid wordt
jaarlijks geëvalueerd, zo nodig vaker als zich

Deze lagere financieringsbehoefte vindt haar

belangrijke ontwikkelingen voordoen.

oorzaak in verschillende ontwikkelingen. Eén
daarvan is de hervorming van het zorgstelstel, met

De NWB Bank verstrekt voornamelijk kredieten

zowel voor zorginstellingen als zorgverzekeraars

aan overheden en aan instellingen die door de

een sterke prikkel tot kostenreductie. Daarnaast

overheid worden gegarandeerd. Daarnaast houdt

leiden hogere financiële risico’s ertoe dat borging

de bank een beperkte effectenportefeuille aan

door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ)

met voornamelijk obligaties van, of gegarandeerd

minder vanzelfsprekend wordt.

door, Nederlandse overheden. De NWB Bank heeft
in 2012, net als in alle voorgaande jaren, geen

Ten aanzien van de toekomstige

kredietverliezen geleden.

financieringsbehoefte van zorginstellingen spelen
vooral beleidsmatige ontwikkelingen een rol. Zo

In het verslagjaar zijn alle kredietverzoeken

is de verwachting dat verhoging van het eigen

behandeld volgens het kredietrisicomanagement-

risico en de eigen bijdrage tot een lagere vraag

beleid. Hierbij is aandacht voor de grote posities in

naar zorg zal leiden. Patiënten worden immers

de portefeuille met door de overheid gegarandeerde

geconfronteerd met hogere kosten, wat een

leningen aan de corporatiesector.

remmend effect op de vraag zal hebben. Overige
consequenties, zoals de veranderingen in de

Uit hoofde van transacties met financiële

AWBZ en financiële druk vanuit verzekeraars,

tegenpartijen, waaronder rente- en valutaswaps en

zijn moeilijker te voorspellen en zullen voor

geldmarktuitzettingen, ontstaat tegenpartijrisico.

instellingen onderling uiteenlopen. Wel mag

Dit tegenpartijrisico wordt beperkt door

worden aangenomen dat toezichthouders en het

middel van limieten en een normenkader, en

WFZ investeringsplannen in de toekomst nog

door risicomitigerende overeenkomsten met

grondiger zullen toetsen op haalbaarheid.

tegenpartijen op het gebied van netting en
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van het aantal geoorloofde instrumenten en
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collateral. In 2012 is een begin gemaakt met

Medewerkers

het voorbereiden van de organisatie op de

De NWB Bank is een kleine, efficiënte en

afwikkeling van swaptransacties via een centrale

kwalitatief hoogwaardige organisatie die

clearingorganisatie. Dit zal voor renteswaps naar

onderlinge samenwerking, kennisdeling,

verwachting in de loop van 2014 verplicht worden.

verantwoordelijkheidsbesef en risicobewustzijn

Het kader voor renterisicomanagement is aan

hoog in het vaandel draagt.

verband met de overgang in 2011 van IFRS-EU

Eind 2012 was de totale personeelssterkte,

(reële waarde optie) naar NL GAAP met toepassing

inclusief directie, 48 medewerkers (44,2 fte).

van hedge accounting. Voor de beheersing van het

De bezetting telt 28 mannen en 20 vrouwen. Dit

spreadrisico uit hoofde van herfinanciering is een

betekent een uitbreiding met 5 medewerkers

maatstaf aan het instrumentarium toegevoegd.

(inclusief een directielid), die van belang is voor
het realiseren van de doelstellingen van de bank.

In 2012 is een ILAAP (Internal Liquidity Adequacy

In een streven naar kwaliteitsverbetering en

Assessment Process) uitgevoerd, een assessment

verdere professionalisering, in antwoord op de

waarbij de beheersing van het liquiditeitsrisico

toegenomen regeldruk, is bovendien besloten de

centraal staat. In het kader hiervan is een

afdeling Administratie te splitsen in twee nieuwe

formeel Contingency Funding Plan vastgesteld

afdelingen: Back Office en Finance & Control.

waarin de maatregelen zijn beschreven
die de bank kan nemen bij verschillende

De uitbreiding van het personeelsbestand maakt

liquiditeitsstressscenario’s.

het wenselijk het personeelsoverleg anders vorm
te geven. Belangrijk doel hierbij is het realiseren

In verband met de overgang naar Bazel III,

van een grotere betrokkenheid van medewerkers

waarbij banken hun minimumeisen op het

bij de totstandkoming van regelingen en

terrein van solvabiliteit, leverage en liquiditeit

het adviseren bij belangrijke beslissingen.

moeten aanscherpen, overlegt de NWB Bank

Om die reden is met ingang van 2013 een

periodiek een migratieplan aan DNB. In dit

personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingesteld.

migratieplan is aangegeven hoe en in welk tempo

De PVT behartigt de belangen van medewerkers

de bank van plan is te voldoen aan de Bazel III-

en organisatie en komt regulier bijeen in

toezichtvereisten en welke maatregelen de

aanwezigheid van een of meerdere directieleden

NWB Bank mogelijk en noodzakelijk acht om tijdig

en tenminste eenmaal per jaar in aanwezigheid

aan deze eisen te voldoen.

van de voorzitter van de Raad van Commissarissen
en/of de voorzitter van de Remuneratie- en

De eerste toepassing van de CRD IV-richtlijn
(Capital Requirements Directive), waarin de eisen
van het Bazel III-akkoord worden omgezet naar
EU-regelgeving, vindt naar verwachting plaats per
1 januari 2014.

Benoemingscommissie.
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het begin van het verslagjaar herzien, mede in
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Corporate Governance
met namen, adressen, datum van verkrijging van
de aandelen en het op ieder aandeel gestorte
bedrag bijgehouden. In de praktijk onderhoudt
de bank gedurende het jaar rechtstreeks
(informeel) contact met haar aandeelhouders of
hun vertegenwoordigers. De bank heeft ervoor
gekozen het beleid op dit punt niet te formaliseren.
Evenzo is ook besloten de best practice bepalingen
omtrent de informatieverschaffing aan en de
logistiek van de algemene vergadering van
aandeelhouders niet te formaliseren.
De Raad van Commissarissen en de directie
zijn verantwoordelijk voor een goede corporate

Tot slot gaat een aantal principes en best

governancestructuur bij de NWB Bank.

practice bepalingen uit de Nederlandse

Nederlandse Corporate
Governance Code

Corporate Governance Code over transparantie
en disclosure. Deze regels volgt de NWB Bank
wel, maar de verankering in procedures is niet

De Nederlandse Corporate Governance Code is in

altijd volledig zichtbaar. Hetzelfde geldt voor een

2003 vastgesteld door de toenmalige Commissie

aantal principes en best practice bepalingen met

Tabaksblat en is van toepassing op Nederlandse

betrekking tot de externe accountant. Bij een

beursvennootschappen. De NWB Bank is geen

actualisatie van de procedures en reglementen van

beursvennootschap en daarom niet verplicht deze

de bank zullen de genoemde punten voor zover

code toe te passen, maar kiest er op vrijwillige

mogelijk worden meegenomen.

basis voor dit wel te doen, met inachtneming
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Als bank van en voor de publieke sector heeft
de NWB Bank in maatschappelijk opzicht
een bijzondere verantwoordelijkheid. In
termen van corporate governance betekent
dit voor de bank soliditeit en transparantie in
het ondernemingsbestuur met oog voor de
belangen van alle stakeholders. Onderdeel van
de corporate governance van de NWB Bank is
het toepassen van de Nederlandse Corporate
Governance Code en de Code Banken.

van de specifieke kenmerken van de bank. Deze

Code Banken

kenmerken zijn het feit dat de NWB Bank geen

De financiële crisis die een aantal jaren geleden

structuurvennootschap is, dat de aandelen

ontstond bracht een maatschappelijk debat op

uitsluitend in handen kunnen zijn van de

gang over de rol van het bankwezen. Duidelijk was

Nederlandse Staat, waterschappen en andere

dat het vertrouwen moest worden hersteld. Een

publiekrechtelijke rechtspersonen en dat deze

van de initiatieven daartoe van de Nederlandse

niet worden verhandeld op een gereglementeerde

bancaire wereld is de Code Banken. De Code

markt. De principes of best practice bepalingen die

Banken is vastgesteld op 9 september 2009 en is

in verband met het karakter van de bank niet van

op 1 januari 2010 in werking getreden. De code

toepassing zijn, hebben betrekking op aandelen-

bevat principes ten aanzien van de Raad van

en optieplannen, de one-tierbestuursstructuur,

Commissarissen, directie, risicomanagement,

certificering van aandelen en institutionele

audit en beloningsbeleid. Voor het toezicht op de

beleggers. Verder heeft de NWB Bank als bank

naleving van de code is de Monitoring Commissie

van en voor de overheid geen beleid vastgesteld

Code Banken in het leven geroepen. De Monitoring

voor bilaterale contacten met aandeelhouders,

Commissie heeft in december 2012 haar tweede

zoals een van de best practice bepalingen dat

integrale rapportage over de naleving van de Code

wel voorschrijft. Omdat de NWB Bank uitsluitend

Banken gepubliceerd. De Monitoring Commissie

aandelen op naam kent, zijn de aandeelhouders

constateert dat er een grote mate van compliance

bekend en wordt een register van aandeelhouders

is, maar dat het publiek daarmee niet bekend is.
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De Commissie roept de banken op progressie te

financiële dienstverlening binnen de Nederlandse

blijven tonen, zowel met de toepassing van de

publieke sector en kan die rol optimaal vervullen

code als met de publieke verantwoording over

als de samenleving, in het bijzonder de klant,

de naleving daarvan. Beide aspecten zijn volgens

vertrouwen heeft in de organisatie en de

de Commissie onmisbare voorwaarden voor

integriteit waarmee de bank ten opzichte van haar

vertrouwensherstel.

relaties opereert. Integriteit, betrouwbaarheid
dan ook de kernwaarden van de NWB Bank. De

en regelgeving geweest die principes uit de Code

bank verwacht van medewerkers dat zij deze

Banken betreffen. De vraag dient zich aan of en

kernwaarden bij de uitoefening van hun functie

in hoeverre er behoefte blijft bestaan aan een

uitdragen.

dergelijke code als instrument van zelfregulering.
Het is denkbaar dat dit met name het geval zal zijn

Accountmanagement voor kredietrelaties en

ten aanzien van cultuur- en gedragsnormen, als

productontwikkeling hebben een nog hogere

aanvulling op wetgeving. Binnenkort zullen onder

prioriteit gekregen. Bij het intensiveren van het

andere de Monitoring Commissie en de Nederlandse

relatiebeheer van de bank staat het overbruggen

Vereniging van Banken met aanbevelingen komen

van het kennisverschil tussen publieke sector

over de toekomst van de code.

en financiële wereld centraal. Het streven is om
dit zoveel mogelijk op individueel klantniveau te

In navolging van de eerdere oproep van de

laten plaatsvinden, maar ook het organiseren

Monitoring Commissie tot volledige transparantie

van educatieve relatiedagen en het participeren

over naleving van de Code Banken, heeft de

(als spreker) in seminars zijn voor de bank

NWB Bank een overzicht opgesteld van de principes

mogelijkheden om de financiële expertise en

uit de Code Banken en de wijze waarop de bank

kennis van de sectoren voor het voetlicht te

hieraan invulling geeft. Dit overzicht is opgenomen

brengen. Daarnaast is de bank alert op (markt)

als bijlage bij dit jaarverslag op pagina 112 en is

ontwikkelingen en de (veranderende) behoeften

tevens op de website van de bank geplaatst.

van klanten en speelt daar waar mogelijk op in
met het aandragen van oplossingen, al dan niet in

De navolgende paragrafen bevatten een toelichting

de vorm van nieuwe producten.

op een aantal aandachtsgebieden van de
Code Banken, met een verslag van de verankering

Risicomanagement

van de principes van de code. Ook is vermeld of,

Evaluatie van de risicobereidheid (risk appetite)

en zo ja op welke wijze, in de verslagperiode 2012

van de bank vindt jaarlijks plaats, en zo nodig

stappen zijn gezet ten opzichte van 2011.

vaker in verband met belangrijke ontwikkelingen.
De beschrijving van de risk appetite is toegespitst

Comply-or-explain statement

op de strategie van de bank, haar doelstellingen

De NWB Bank onderschrijft het belang van de

en de wijze waarop de organisatie deze kan

Code Banken ten volle en zal deze nagenoeg

realiseren. Door de risk appetite zowel per

geheel naleven. De bank plaatst één kanttekening

categorie als overkoepelend vast te stellen, en ook

bij de naleving van principe 6.4.3 van de Code

over deze risico’s te rapporteren, kan de dagelijkse

Banken omtrent de prestatiecriteria voor variabele

besluitvorming steeds binnen de gestelde kaders

beloning van medewerkers. Een nadere toelichting

plaatsvinden. De risk appetite wordt tenminste

is opgenomen in de paragraaf ‘Beloningsbeleid’ op

jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van

pagina 32.

Commissarissen voorgelegd. Ook tussentijdse
materiële wijzigingen van de risicobereidheid

Klantbelang centraal

legt de directie ter goedkeuring aan de Raad van

De NWB Bank speelt een belangrijke rol in de

Commissarissen voor.
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en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn
De afgelopen jaren zijn er aanpassingen in wet-
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winstdelingsregeling van maximaal 7,5% en een

NWB Bank worden bij de invoering van nieuwe

prestatieregeling van maximaal 7% van het vaste

producten, het betreden van nieuwe markten of

jaarsalaris. Volgens de prestatieregeling vindt

het aanbieden van nieuwe diensten de afdelingen

vaststelling van het percentage tussen 0% en

Treasury, Public Finance, Risk Management,

7% plaats op basis van de in een jaar geleverde

Juridische Zaken, Back Office, Finance &

bijzondere prestaties. Het al dan niet behalen

Control en ICT betrokken. Jaarlijks doet de

van de jaarlijks vooraf vastgestelde individuele

interne auditfunctie (IAD) onderzoek naar de

doelen weegt daarbij mee. De bank hecht veel

effectiviteit van de opzet, het bestaan en de

waarde aan niet-financiële prestaties. De bank

werking van het proces. Met de per 1 januari

heeft ervoor gekozen deels af te wijken van

2013 in werking getreden Wijzigingswet financiële

principe 6.4.3 van de Code Banken, dat vooraf

markten 2013 (de ‘Wijzigingswet’) zijn vanuit

vastgestelde en beoordeelbare prestatiecriteria

het gedragstoezicht nadere regels gesteld ten

voorschrijft, omdat zij ook niet-vooraf vastgestelde

aanzien van het productontwikkelingsproces,

maar wel geleverde bijzondere prestaties in haar

met name voor het aanbieden van producten

beoordeling mee wil kunnen nemen.

aan consumenten. Hoewel deze regels niet van
toepassing zijn op de NWB Bank, zal de bank

Permanente educatie

haar productgoedkeuringsproces waar mogelijk

De NWB Bank acht permanente educatie

aanvullen met relevante voorschriften uit de

van directieleden en leden van de Raad van

Wijzigingswet.

Commissarissen van groot belang. Ook in
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In het productgoedkeuringsproces van de

2012 heeft de NWB Bank een programma voor
Ook in 2012 heeft de NWB Bank stressscenario’s

permanente educatie georganiseerd voor de Raad

doorgerekend. De bank ziet stresstesten en

van Commissarissen en directie. De directie heeft

scenarioanalyses als belangrijke instrumenten

diverse (internationale) colleges, bijeenkomsten en

voor de beoordeling van extreme situaties. Het

seminars gevolgd op onder meer het gebied van

stelt de bank in staat in kaart te brengen wat

Bazel III/CRD IV, de eurocrisis, central clearing,

de consequenties zijn indien zich uitzonderlijke

accounting, behavioral finance, sustainable finance

omstandigheden voordoen. Aan de hand

en public treasury.

daarvan kan een plan worden opgesteld voor het
waarborgen van het kapitaal van de bank. De Raad

Aansluitend op vergaderingen van de Raad van

van Commissarissen bespreekt de uitkomsten van

Commissarissen hebben externe partijen ook

door de bank uitgevoerde stresstests.

presentaties verzorgd voor directie en Raad van
Commissarissen over onderwerpen als nieuwe

In de eerste helft van 2013 zal de bank

accountingmethodologie, het verdienmodel van

het in 2011 gestarte project ‘verbetering

banken, risicomanagement/ALM en pensioen.

managementinformatie-voorziening’ afronden.

Naast de presentaties voor het collectief faciliteert

De inrichting van een datawarehouse betekent

de bank het volgen van externe cursussen voor

een kwaliteitsslag in de dataverzameling en de

individuele commissarissen, afhankelijk van

robuustheid van de managementinformatie en

deskundigheid en ervaring van de commissaris. Er

rapportages.

vindt jaarlijks evaluatie plaats van de effectiviteit
van de permanente educatie van zowel directie als

Beloningsbeleid

commissarissen.

Het beloningsbeleid van de directie voldoet aan
de Code Banken. Het beloningsbeleid van de

Nieuwe commissarissen en directieleden volgen

medewerkers past eveneens ruimschoots binnen

na hun aanstelling een introductieprogramma,

de principes van de Code Banken. De variabele

waarbij in ieder geval aandacht wordt

beloning van medewerkers bestaat uit een

besteed aan algemene financiële, sociale en
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juridische zaken, de financiële verslaggeving,
de specifieke aspecten van de NWB Bank

Overige aspecten corporate
governance

en haar ondernemingsactiviteiten en de
verantwoordelijkheden van een commissaris of

Statuten

directeur.

De statuten van de NWB Bank zijn voor het laatst
gewijzigd in 2005. Onder meer wijzigingen in de weten regelgeving sindsdien zijn aanleiding om in de

De directieleden van de NWB Bank hebben de

Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april

volgende moreel-ethische verklaring ondertekend:

2013 een statutenwijziging voor te stellen. Daarnaast
zal een aanpassing van de doelomschrijving worden

“Ik verklaar dat ik mijn functie als bankier

voorgesteld, voornamelijk bedoeld om kredietverlening

integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een

in het kader van publiek-private samenwerking

zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen

mogelijk te maken. Het aantal leden van de Raad

die bij de bank betrokken zijn, te weten die van

van Commissarissen wordt aangepast in ten minste

de klanten, de financiers, de aandeelhouders,

vijf (was: zeven) en ten hoogste negen (was: elf). Tot

de werknemers en de samenleving waarin de

slot zal worden voorgesteld de eis van minimaal twee

bank opereert. Ik stel in die afweging het belang

waterschapscommissarissen terug te brengen tot één.

van de klant centraal en zal de klant zo goed
mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de

Aandeelhouders

wetten, de reglementen en de gedragscodes

Uitsluitend de Staat der Nederlanden en andere

die op mij als bankier van toepassing zijn. Ik

publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen

zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik

aandeelhouder van de NWB Bank zijn. Thans hebben

maak geen misbruik van mijn bancaire kennis.

waterschappen 81% van het stemrecht op de aandelen

Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken

in het kapitaal van de bank, de Staat heeft 17% en

mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

provincies 2%.

Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het
bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal

Raad van Commissarissen

zo het beroep van bankier in ere houden.”

Algemeen
De principes van de moreel-ethische verklaring

De Raad van Commissarissen heeft een reglement

zijn vertaald naar de interne gedragscode van de

over zijn werkwijze en samenstelling. Het reglement

bank, die voor alle medewerkers geldt.

is in overeenstemming met de Nederlandse
Corporate Governance Code en de Code Banken en is

Met de inwerkingtreding van de Wijzigingswet per

beschikbaar via de website www.nwbbank.com.

1 januari 2013 wordt de eed of belofte verplicht
gesteld voor personen die door de AFM en DNB

Profiel

worden getoetst op hun geschiktheid, zoals

Er is een algemene profielschets opgesteld, met als

directieleden en commissarissen. De eed of

doel een richtlijn te bieden voor de samenstelling

belofte bevat elementen uit de moreel-ethische

van de Raad van Commissarissen en de benoeming

verklaring. De NWB Bank zal ervoor zorgdragen

van zijn leden. Er wordt gestreefd naar diversiteit in

dat haar directieleden en commissarissen in de

de samenstelling. De profielschets is in lijn met de

loop van 2013 de eed of belofte afleggen.

eisen uit de Nederlandse Corporate Governance Code
en de Code Banken en is beschikbaar via de website
www.nwbbank.com onder het hoofdstuk Corporate
Governance. Daarnaast wordt voor elke vacature
in de Raad van Commissarissen een individuele
profielschets opgesteld, passend binnen het algemene
profiel, voor de dan beoogde nieuwe commissaris.
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Directie

als de externe accountant, de vergaderingen van
de Audit- en Risicocommissie bij. Tweemaal per
jaar vindt een tripartiete overleg plaats met de

Het bestuur van de NWB Bank is in handen van de

interne en externe accountant en de prudentieel

directie die uit drie leden bestaat. De Algemene

toezichthouder (DNB). Tijdens dit overleg vindt

Vergadering van Aandeelhouders benoemt de

uitwisseling van inzichten plaats op het gebied

directeuren voor een periode van vier jaar, op

van het risicoprofiel van de bank, de planning van

voordracht van de Raad van Commissarissen.

haar activiteiten en de accountantscontrole. De

De verschillende verantwoordelijkheden van de

afdeling Risk Management van de NWB Bank is

directieleden zijn vermeld op pagina 4 van dit

vertegenwoordigd bij één overleg.

jaarverslag.

Compliance en integriteit
Reglement

De compliancefunctie is gericht op het bevorderen

Voor de werkwijze van de directie is een

van en (doen) toezien op de naleving van externe

reglement opgesteld dat beschikbaar is via de

wet- en regelgeving, alsmede op interne

website (www.nwbbank.com). Het reglement is in

procedures en gedragsregels die relevant zijn voor

overeenstemming met de Nederlandse Corporate

de integriteit en de daarmee samenhangende

Governance Code en de Code Banken.

reputatie van de organisatie. De compliancefunctie
binnen de NWB Bank is ondergebracht bij de

Beloningsbeleid

afdeling Juridische Zaken en ziet op het primaire

Het beloningsbeleid voor directie en medewerkers

proces van de bank, te weten het verstrekken

is in overeenstemming met de uitgangspunten

van financieringen binnen de overheidssector. De

van de Corporate Governance Code, de Code

reikwijdte van het complianceterrein is ingekaderd

Banken en de Regeling beheerst beloningsbeleid

in vijf thema’s:

Wft 2011 van DNB. Het beloningsbeleid is
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

1. risico’s gerelateerd aan de insiderregeling.

en wordt tweejaarlijks geëvalueerd met de

Hieronder vallen risico’s ten aanzien van het privé

Remuneratie- en Benoemingscommissie. De

handelen met voorkennis;

Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het

2. overige risico’s gerelateerd aan het gedrag van

beloningsbeleid voor de directie vast. Een nadere

personen. Hieronder vallen risico’s ten aanzien

toelichting op het beloningsbeleid is opgenomen

van het zakelijk handelen met voorkennis, het

in het Remuneratierapport op pagina 52 van dit

niet naleven van de gedragscode en klachten van

jaarverslag.

klokkenluiders;
3. cliëntgerelateerde risico’s, zoals risico’s ten

Audit

aanzien van de Wet ter voorkoming van witwassen

De interne auditfunctie (‘IAD’) opereert

en financieren van terrorisme (Wwft) en ‘customer

onafhankelijk binnen de bank. De IAD controleert

due diligence’ (‘ken uw cliënt’);

en toetst zorgvuldig, deskundig en objectief de

4. risico’s gerelateerd aan financiële

beheersing van de risico’s die samenhangen met

dienstverleningsactiviteiten, zoals risico’s ten

de (bedrijfs)activiteiten van de bank. Daarnaast

aanzien van verkoopgedrag, transparantie van

adviseert de IAD over de toereikendheid van de

productaanbiedingen, belangen en bescherming

organisatie-inrichting en risicobeheersing.

van cliënten, klachtenafhandelingsprocedures,
databescherming/privacy;

Het hoofd van de IAD rapporteert aan de

5. risico’s gerelateerd aan het gedrag van de

voorzitter van de directie en heeft tevens een

organisatie, zoals risico’s ten aanzien van

rapportagelijn naar de voorzitter van de Audit- en

kartelvorming, goedkeuring van nieuwe producten

Risicocommissie. Het hoofd van de IAD woont, net

en bedrijfstakstandaarden of gedragscodes.
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Op grond hiervan strekt de compliancefunctie

geschiktheidseis. Deze eis geldt tevens voor leden

binnen de NWB Bank zich niet uit tot het

van de Raad van Commissarissen. Daarnaast is

gebied van belastingwetten, verzekeringen,

per 1 januari 2013 de Wet tot wijziging van boek

verslaggevingsregels en –richtlijnen en

2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de

arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving.

aanpassing van regels over bestuur en toezicht in
naamloze en besloten vennootschappen in werking
getreden. Onderdeel van het wetsvoorstel is de

de IAD compliance audits. Daarbij wordt vastgesteld

beperking van het aantal commissariaten, die

of de bank voldoet aan de relevante wet- en

speelt bij (her)benoeming van commissarissen.

regelgeving alsmede aan de door de

Tevens verplicht de wet grote NV’s en BV’s te

NWB Bank zelf opgestelde regels en normen.

streven naar ten minste 30% vrouwen in bestuur

Daarnaast wordt bij deze onderzoeken nagegaan of

en raad van commissarissen.

de beschreven maatregelen effectief zijn en ook op
de juiste wijze worden toegepast in de organisatie.

Vanzelfsprekend volgt de NWB Bank de nationale
en internationale ontwikkelingen op de voet, toetst

In 2012 heeft de NWB Bank zich aangemeld als

waar nodig haar beleid en draagt er zorg voor dat

deelnemer van het Dutch Securities Institute

zij voldoet aan wet- en regelgeving.

(‘DSI’). De bank zal als deelnemer bevorderen
dat medewerkers die daarvoor in aanmerking

In control statement

komen zich in het DSI-register laten registreren.

De directie is van mening dat in het verslagjaar de

Deelname levert, behalve vermelding in het

interne risicobeheersings- en controlesystemen

openbare DSI-register, ook een duidelijk keurmerk

naar behoren hebben gewerkt. Deze geven een

op waarmee de bank naar haar klanten vertrouwen

redelijke mate van zekerheid dat de financiële

uitstraalt als het gaat om integer handelen. De

verslaggeving geen onjuistheden van materieel

medewerkers van de afdelingen Public Finance,

belang bevat.

Treasury, de compliance officer en een directielid
hebben de registratie behaald.

Overige ontwikkelingen

Verantwoordelijkheidsverklaring
De directie verklaart dat, voor zover haar bekend,
de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de

De ontwikkelingen op het gebied van corporate

activa, de passiva, de financiële positie en de

governance volgen elkaar in hoog tempo op.

winst van de bank. Daarnaast verklaart de directie

Veelal houden de ontwikkelingen verband

dat, voor zover haar bekend, het jaarverslag een

met de financiële crisis en de wens om de

getrouw beeld geeft van de bank omtrent de

oorzaken daarvan in de toekomst te voorkomen.

toestand op de balansdatum, de gang van zaken

Een ingrijpend nationaal initiatief betreft de

gedurende het boekjaar waarvan de gegevens

bankenbelasting en de (internationale) introductie

in de jaarrekening zijn opgenomen en dat in het

van nieuwe, zwaardere kapitaaleisen. Forse impact

jaarverslag de wezenlijke risico’s waarmee de

heeft ook het pakket maatregelen (zowel Europees

bank wordt geconfronteerd zijn beschreven.

als overzees) om de transparantie van de OTCderivatenmarkt te vergroten en het systeemrisico

Den Haag, 7 maart 2013

te verminderen, met onder meer een verplicht
clearingregime en trade reporting.

Directie

Ten aanzien van bestuur en toezicht is

R.A. Walkier

met de inwerkingtreding van de Wet

L.M.T. van Velden

introductie geschiktheidseis per 1 juli 2012

F.J. van der Vliet

de deskundigheidseis vervangen door een
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Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen

directieverslag).
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Voorwoord directie

Hoewel de kredietverlening van de bank een
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belangstelling stimuleren zij de organisatie zich
verder te ontwikkelen op dit gebied.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid, een
sterke financiële positie en een efficiënte
bedrijfsvoering vormen de basis voor het beleid
van de NWB Bank. De NWB Bank wil bijdragen
aan een stabiele en robuuste financiële sector
die op zijn beurt bijdraagt aan een economie
die de mens dient en daarbij het leefmilieu zo
min mogelijk belast. Bij de NWB Bank staat het
klantbelang centraal. Door haar klanten van zo
gunstig mogelijke financiering te voorzien stelt de
NWB Bank de publieke sector in staat de kosten
voor de uitvoering van de maatschappelijke taak
en maatschappelijke voorzieningen in Nederland
zo laag mogelijk te houden.

Ondanks de voortdurende onrust op de financiële
markten heeft de bank ook in 2012 haar functie
van duurzame en betrouwbare financier van
de publieke sector kunnen vervullen. Het was
een turbulent jaar, in het bijzonder voor de
corporatiesector vanwege de toenemende onrust
over derivatenposities. De NWB Bank heeft
haar maatschappelijke rol kunnen vervullen
door woningcorporaties te helpen die door
derivaten met liquiditeitsproblemen werden
geconfronteerd (zie tevens ‘kredietverlening’ in het

inherent maatschappelijk en duurzaam karakter
De NWB Bank speelt een belangrijke rol

heeft, is de afgelopen jaren gewerkt aan het

in de financiële dienstverlening binnen de

verder expliciteren van de ambities op het gebied

publieke sector en kan haar rol optimaal

van MVO in de kernprocessen, de bedrijfsvoering

vervullen als de samenleving, en de klant in het

en de maatschappelijke betrokkenheid van

bijzonder, vertrouwen heeft in de organisatie

de NWB Bank. Tegelijkertijd ziet de bank het

en de integriteit waarmee de bank opereert.

belang van een grotere transparantie en meer

Integriteit, betrouwbaarheid en maatschappelijke

verantwoording naar de buitenwereld. Zo heeft

verantwoordelijkheid zijn dan ook de kernwaarden

de NWB Bank ook in 2012 weer deelgenomen

van de NWB Bank. De bank verwacht van

aan de Transparantiebenchmark van het

medewerkers dat zij deze kernwaarden bij de

Ministerie van Economische Zaken. Op deze

uitoefening van hun functie uitdragen. Mede

Transparantiebenchmark komt de NWB Bank met

in het belang van een integere, zorgvuldige en

haar score op plaats 32 (2011: 80) in de groep van

professionele dienstverlening aan haar cliënten, is

circa 500 deelnemers. Binnen de sector ‘banken

de NWB Bank in 2012 deelnemer geworden van het

en verzekeraars’ bezet de NWB Bank de negende

Dutch Securities Institute (DSI).

plaats (2011: 14). De ambitie voor de benchmark
wordt in de volgende paragraaf beschreven.

Het MVO-beleid van de NWB Bank is vastgesteld

Verder rapporteert de NWB Bank op MVO-gebied

door het managementteam. Het wordt breed

weer op het B+ -niveau van het Global Reporting

gedragen binnen de organisatie en ondersteund

Initiative (GRI). Het is de ambitie om op dit GRI-

door een werkgroep die een voortrekkersrol

niveau te blijven rapporteren en de monitoring

speelt in het MVO-beleid. Een directielid

van, en sturing op, de hierbij behorende prestatie-

participeert in deze werkgroep. Vanuit de Raad van

indicatoren verder te optimaliseren.

Commissarissen en aandeelhouders is er eveneens
aandacht voor MVO. Via een positief kritische

Doelstellingen voor de bedrijfsvoering:
■ Het voortzetten van de duurzame inkoop van

energie (gas en elektriciteit) en papier;
■ CO2-compensatie voor zakenreizen inclusief

bedrijfsauto’s;
■ Structurele toepassing van de inkoopcriteria

voor overheden bij inkoop van facilitaire
producten en diensten;
■ Digitalisering verder doorvoeren in de

bedrijfsvoering en de verslaglegging.

Doelstellingen voor de maatschappelijke
betrokkenheid:
■ Het verder verdiepen van de maatschappelijke

Ambities

functie door samenwerking met mensen met

MVO betekent voor de NWB Bank het combineren

een lichamelijke of geestelijke beperking;

van haar doelstellingen als publiekesectorbank met

■ Deelname aan MVO-projecten, zoals het VMBO-

een actieve houding ten aanzien van het realiseren

project ‘Geld. Je zult het maar hebben!’ en het

van positieve effecten op sociaal, milieu- en

basisschoolproject ‘Bank voor de klas’, en het

economisch gebied. Daarover wil de bank blijvend

structureel rapporteren over deelname aan

verantwoording afleggen en de dialoog aangaan

maatschappelijke projecten.
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met haar belanghebbenden. Het uitgangspunt van
de NWB Bank is om leningen te verstrekken aan

Managementbenadering

instellingen en voor activiteiten in overeenstemming

De NWB Bank streeft naar een transparante

met haar MVO-beleid. De MVO-ambities van de

rapportage over haar activiteiten. De rapportage

NWB Bank komen naar voren in haar kerntaken,

over MVO vindt plaats aan de hand van de richtlijnen

bedrijfsvoering en maatschappelijke betrokkenheid.

van het GRI. De NWB Bank heeft haar keuze van

Daarnaast heeft de NWB Bank een aantal MVO-

de GRI prestatie-indicatoren op het gebied van

specifieke doelstellingen geformuleerd ten aanzien

duurzaamheid afgestemd op de relatief kleine

van de bedrijfsvoering en maatschappelijke

kantoororganisatie én op haar rol als financiële

betrokkenheid. Ook vanuit het managementteam

dienstverlener in de publieke sector. Het merendeel

wordt gestuurd op onderstaande doelstellingen. Er

van deze indicatoren behoort tot de categorieën

vindt periodieke monitoring plaats.

‘sociaal’ en ‘economisch/financieel’, waarmee
zij voor de bank als financiële dienstverlener

Belangrijke MVO-doelen voor de komende

relevant zijn. Binnen de MVO-werkgroep is

3 tot 5 jaar laten zich onderverdelen naar

een selectie gemaakt (en bediscussieerd) van

de kernprocessen, de bedrijfsvoering en

materiële onderwerpen voor de NWB Bank, mede

maatschappelijke betrokkenheid.

vanuit het perspectief van de stakeholders. Het
managementteam inclusief de directie maakt

Doelstellingen voor de kernprocessen:

uiteindelijk de keuze voor eventuele aanvullende

■ Het blijvend zichtbaar maken van MVO in de

prestatie-indicatoren en MVO-doelstellingen. De

kerntaken;
■ Het verder structureren van de

tabel bevat een overzicht van de doelstellingen
voor 2012 en van wat in de voorgaande jaren

stakeholderdialoog en het houden van

is gepresteerd, gerubriceerd in 11 van de GRI

educatieve relatiedagen;

prestatie-indicatoren. Een uitgebreider toelichting

■ Structureel in de top 50 (beste 10%) scoren op

de Transparantiebenchmark.
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In de volgende paragrafen worden de
strategie en de doelstellingen van de
NWB Bank ten aanzien van MVO uiteengezet.
De doelstellingen voor 2013 worden
beschreven binnen de prestatie-indicatoren
van het GRI-raamwerk. Een aantal
doelstellingen leidt tot dilemma’s die in de
opvolgende paragraaf worden behandeld.
Andere relevante onderwerpen, zoals
governance, compliance, beloningsbeleid,
HR-beleid en risicomanagement, worden niet
separaat in deze MVO-sectie besproken maar
komen elders in dit jaarverslag aan bod.

bij deze prestatie-indicatoren is te vinden in de GRItabel op de website www.nwbbank.com.

GRI

Realisatie
2010

Realisatie
2011

Realisatie
2012

Doelstelling
2012

LA7

2

3

2

3

% regulier ziekteverzuim onder personeel

LA10

2500

2950

2188

2950

opleidingskosten per medewerker in euro

LA12

allen

allen

allen

allen

aantal personeelsleden met prestatie- en
loopbaanontwikkeling

EN1

2350

1815

2090

1800

schatting hoeveelheid kg papierverbruik

EN16

190

232

191

230

SO3

allen

1

4

allen

aantal personeelsleden met training over corruptie.
integriteit (3 jaar)

SO4

geen

geen

geen

geen

aantal meldingen van gevallen van corruptie

EC3

100

100

100

100

% personeel met dekking pensioen onder de
pensioenregeling NWB

HR4

geen

geen

geen

geen

aantal meldingen van gevallen van discriminatie

FS5

1

0

2

3

aantal relatie dagen voor specifieke doelgroepen

FS5

2

1

2

2

deelname aan maatschappelijke projecten

Omschrijving

De sociale indicatoren (LA) zijn gericht

projecten en externen. De CO2-uitstoot is in 2012

op transparantie ten aanzien van het

gedaald met circa 18%, voornamelijk door afname

personeelsbestand en prestaties op het gebied

van het aantal lange vliegreizen en autokilometers.

van ziekteverzuim, opleiding en ontwikkeling. Dit
zijn specifieke aandachtsgebieden van het HRM-

In de categorie maatschappelijke

beleid. De doelstellingen voor ziekteverzuim en

verantwoordelijkheid (SO) hecht de NWB Bank

prestatie- en loopbaanontwikkeling zijn in 2012

veel waarde aan het vergroten van haar inbreng

bereikt. De doelstelling voor opleiding is in 2012

bij discussies in de publieke en financiële sector

niet gerealiseerd, wel is veel aandacht geschonken

over relevant publiek beleid. Een toelichting

aan training on-the-job, incompanytrainingen

op dit aspect is opgenomen in de paragraaf

en presentaties. Daarnaast zijn 8 nieuwe

‘stakeholderdialoog’. Daarnaast is het NWB Fonds

medewerkers aangetrokken, die in hun eerste

een belangrijke pijler van het maatschappelijk

jaar nog niet direct een opleiding hebben genoten.

beleid. De afspraken uit 2006 over de bijdragen

Voor verdere toelichting, zie de paragraaf

aan het NWB Fonds zijn grotendeels ingevuld. De

‘personeelsbeleid’.

doelstellingen voor SO3 en SO4 hebben vooral
betrekking op integriteit en het voorkomen van

Door een kleine kantoororganisatie is slechts

corruptie. Deze worden op jaarbasis gemonitord.

een beperkt aantal van de milieu-indicatoren
(EN) relevant en is de impact ook relatief

De sectorspecifieke indicatoren komen uit het

beperkt te noemen. De NWB Bank heeft als

‘Financial Services Sector Supplement’ (FSSS)

organisatie echter een voorbeeldfunctie naar

van het GRI. FS5 heeft betrekking op interacties

haar stakeholders, en vindt rapportage over

met stakeholders op het zakelijke en sociaal-

milieufactoren daarom wel van belang. De

maatschappelijke vlak. De NWB Bank zal het

digitalisering van uitgaande en inkomende

aantal relatiedagen voor specifieke doelgroepen

papieren documenten is in 2012 voortgezet.

in 2013 verhogen. Daarnaast organiseert de bank

Desondanks is het papierverbruik gestegen

ook reguliere bijeenkomsten voor klanten. De

door toename van het aantal personeelsleden,

deelname aan sociaal-maatschappelijke projecten,
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CO2 uitstoot binnen de bedrijfsvoering (indicatie)
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ook samen met andere banken, is toegelicht in de

brandstofverbruik van het wagenpark van de NWB

paragraaf ‘maatschappelijke betrokkenheid’. Een

Bank gecompenseerd. De praktische invulling

toelichting op de prestaties ten aanzien van de

van het reisbeleid stuit in de praktijk soms op

overige economische indicatoren is opgenomen in

bezwaren. Zo speelt een efficiënte indeling van de

de jaarrekening en in het directieverslag.

schaarse tijd van medewerkers een belangrijke
rol. Zowel bij zakenreizen met de auto als per

in de interne werkgroep MVO, hadden betrekking

Ten slotte is bij de keuze voor de gehele

op zowel de kerntaken als de bedrijfsvoering.

digitalisering van het eigen jaarverslag ook

Het inventariseren van de duurzaamheid in de

de afweging gemaakt tussen enerzijds het

kerntaken is een belangrijke uitdaging voor

verminderen van het papierverbruik en anderzijds

de NWB Bank, mede gezien de omvang van de

de voorkeur van een deel van de lezers voor

kredietportefeuille. Bij het structureel toepassen

een papieren versie van een jaarverslag. Met

van de MVO-uitsluitingscriteria vormt de generieke

ingang van dit jaar zullen het jaarverslag en het

financiering van relaties een belemmering.

halfjaarbericht alleen nog digitaal beschikbaar

Het specifieke doel van een lening is vaak het

worden gesteld.
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niet kan worden vastgelegd. Het vastleggen van het

Ook bij haar klantengroepen merkt de NWB Bank

doel van een financiering, en de opbouw van een

dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt.

aangemerkte portefeuille met groene leningen,

Nagenoeg alle instellingen die de NWB Bank

is dan ook niet langer een MVO-doelstelling. Met

financiering verstrekt leveren door de aard van hun

de tien grootste relaties in de kredietportefeuille

werkzaamheden en hun missie een belangrijke

wordt het duurzaamheidsbeleid, aan de hand van

bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving

hun jaarverslagen, wel besproken in een periodiek

en het niveau van zorg en welzijn (bijvoorbeeld

overleg. Het gaat hierbij om woningcorporaties die

het project ‘De Commandeurspolder’). In de

een maatschappelijke bijdrage leveren door middel

bescheiden rol die de NWB Bank als financier in

van sociale woningbouw in Nederland. Ook in

dit proces heeft, probeert zij haar kredietrelaties

gesprekken met andere klanten en op relatiedagen

op het vlak van duurzaamheid te stimuleren. Dit

komt dit onderwerp aan de orde. De NWB Bank

geeft de bank mede vorm door het organiseren

overweegt om in komende jaren ook aandacht

van jaarlijkse relatiedagen, die naast een educatief

te besteden aan de financiering van publiek-

ook een MVO-karakter hebben. Zo is in 2012 een

private samenwerkingsprojecten voor bijvoorbeeld

relatiedag voor waterschappen georganiseerd. Bij

duurzame energie en infrastructuur.

het onderdeel MVO stond het ‘Cradle to Cradle’-

Dilemma’s

vliegtuig wordt vooral beleidsmatig een afweging

Voor de NWB Bank is in 2012 een aantal dilemma’s

gemaakt tussen reductie van het brandstofgebruik

naar voren gekomen waarbij afwegingen zijn

(CO2-uitstoot) en eventuele mogelijkheden tot

gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Deze

compensatie.

dilemma’s, die tevens onderwerp van discussie zijn

financieren van een kastekort, of nog niet bekend

principe centraal. De gedachte achter deze ‘wiegIn de bedrijfsvoering is, mede om praktische

tot-wieg’-filosofie is dat alle gebruikte materialen

redenen, gekozen voor compensatie in plaats van

bij het levenseinde van een product weer opnieuw

directe reductie. Zo is bij vliegreizen in eerste

kunnen worden benut in een ander product.

instantie gekozen voor CO2-compensatie en zal

Daarnaast introduceert de NWB Bank in 2013 een

op langere termijn ook worden getracht gericht

MVO-award, waarvoor kredietnemers hun meest

te sturen op het verbruik zelf, bijvoorbeeld door

prestigieuze MVO-project van het jaar kunnen

het reizen per trein in het reisbeleid meer te

indienen. De NWB Bank zal het in haar ogen beste

stimuleren. Over het jaar 2012 is voor het eerst het

project selecteren en belonen met een geldprijs.

De procedure voor de beoordeling wordt in de

Infrastructuur en Milieu de markt voor duurzame

eerste helft van 2013 bekendgemaakt.

producten, door criteria te stellen voor duurzame
inkoop. Eén van de doelstellingen van de NWB Bank
is het structureel toepassen van de inkoopcriteria

bij een deel van haar klanten ziet de bank voor

voor overheden, bij de inkoop van facilitaire

zichzelf een rol weggelegd in de begeleiding van

producten en diensten die ook van invloed zijn op

kredietrelaties op financieel gebied. Eens te meer

de duurzaamheid van leveranciers in de keten. De

blijkt daarin de grote betrokkenheid van de

NWB Bank blijft met leveranciers in gesprek over

NWB Bank, als sectorbank, in moeilijke tijden.

het toepassen van inkoopcriteria en verbetering van

Als publiekesectorbank heeft de

de duurzaamheid. Voor de bank is ook de zorgplicht

NWB Bank een duurzame relatie kunnen

naar klanten een belangrijk aandachtspunt, zoals

opbouwen met haar relaties door gehoor te geven

tevens benadrukt in de Code Banken. Voorbeelden

aan specifieke klantbehoeften. Zo ook in 2012,

hiervan zijn de informatiebrief voor klanten met een

toen zich problemen manifesteerden die waren

beschrijving van de specifieke kenmerken van een

ontstaan door het opbouwen van omvangrijke

leningproduct, en de relatiedagen die in het teken

derivatenportefeuilles binnen de corporatiesector.

staan van educatie over financiële producten en

Hoewel de NWB Bank zelf geen derivaten

markten.

verkoopt aan de corporatiesector, heeft zij als
publiekesectorbank wel haar verantwoordelijkheid

Institutionele beleggers tonen belangstelling

genomen en klanten de helpende hand geboden.

voor de duurzaamheidaspecten van de eigen

Met klantgerichte oplossingen zoals het

financiering van de NWB Bank. Deze beleggers

doorzakken van derivaten en de beschikbaarheid

zetten researchbureaus op het gebied van

van voldoende middelen heeft de NWB Bank

duurzaamheid in met questionnaires over

kunnen inspelen op de veranderende behoefte

de beoordeling van het MVO-beleid en de

van haar klanten en hen mede in staat gesteld de

transparantie van de NWB Bank. De NWB Bank wil

derivatenportefeuilles af te bouwen.

deze researchbureaus faciliteren door aanvullende
informatie op te nemen in de GRI-tabel. Het beleid

Ketenverantwoordelijkheid

van duurzame beleggers is mede van belang voor

Dat duurzaamheid voor kredietnemers steeds

de funding van de NWB Bank. Ten aanzien van

meer in belang toeneemt, heeft ook gevolgen

de eigen financiering die de NWB Bank op de

voor de ketenverantwoordelijkheid van de

internationale kapitaalmarkt verwerft, wil de bank

NWB Bank. Zo stimuleren de gezamenlijke

dan ook op de hoogte zijn van het MVO-beleid van

overheden onder leiding van het ministerie van

de hierbij betrokken intermediairs.

Financiering door banken...

...van (semi) overheidsinstellingen...

...leidt tot maatschappelijke
meerwaarde

Waterschappen
Bank X
Woningcorporaties
Kapitaalmarkt

NWB Bank

Zorginstellingen

Natuur
Milieu
Energie
Onderwijs
Infrastructuur
Duurzaam bouwen

Gemeenten

Watermanagement

Provincies

Zorg

Bank Y

Integriteit
etc.
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NWB Bank financiert Commandeurspolder ‘Veilig en Mooi’
(Hoogheemraadschap van Delfland)
De bewoners van de polders van Delfland danken hun droge voeten aan dijken en kaden. Het
Hoogheemraadschap van Delfland voert regelmatig onderhoud en controles uit, waaruit bleek
de grond– niet meer voldeden aan de vastgestelde veiligheidseisen. Het hoogheemraadschap is
daarom enkele jaren geleden begonnen met het voorbereiden van kadeverbeteringsmaatregelen,
om de veiligheid van bewoners weer onder alle omstandigheden te kunnen waarborgen.
De Commandeurspolder is een gebied met een grote cultuurhistorische waarde in de gemeente
Midden-Delfland. Daarom moet ook rekening gehouden worden met de gevolgen die de
kadeverbeteringen hebben voor het landschap. Dit vereist maatwerk, niet alleen in de uitvoering
maar ook bij de voorbereiding. Hierbij pleegt het hoogheemraadschap intensief overleg met
omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden.
In het project zijn rond de Commandeurspolder vier verschillende kades onderscheiden: Zuidgaag,
Oostgaag, Middelwatering en Noordvliet. Per deelgebied zijn mogelijke oplossingen uitgewerkt
met behulp van zogenaamde ‘ontwerpateliers’. Daarin werkten ingenieurs en andere experts

Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

dat delen van de boezemkaden van de Commandeurspolder –onder meer door het inklinken van

samen met bewoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Een landschapsarchitect
zorgde voor het visualiseren van de oplossingen zodat iedereen direct de voor- en nadelen ervan
kon zien. De meest haalbare varianten werden vervolgens uitgewerkt in een kadeverbeteringsplan.
Inmiddels zijn de werkzaamheden voor kadeverbetering langs de Oostgaag en Noordvliet bijna
gereed. Langs de Noordvliet wordt gelijk met de kadeverbetering een natuurvriendelijke oever
aangelegd, die bijdraagt aan een betere waterkwaliteit. De uitvoering van de trajecten Zuidgaag
en de Middelwatering start in 2013. Delfland heft belastingen om de eigen bedrijfsvoering en
projecten als de Commandeurspolder Veilig en Mooi te financieren. De belastinginkomsten zijn
vaak niet voldoende om alle activiteiten te financieren. Aanvullend leent Delfland daarom van de
NWB Bank.

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland
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Ongeveer 65% van de kredietportefeuille

Het autobeleid van de bank is in 2012 herzien.

van de NWB Bank bestaat uit leningen

Voor nieuw aan te schaffen bedrijfsauto’s mag het

verstrekt aan woningcorporaties, die een

energielabel nog slechts A of B zijn. In aanvulling

maatschappelijke bijdrage leveren door middel

op de CO2-compensatie van gasverbruik en

van sociale woningbouw in Nederland. Het

vliegreizen is besloten om met ingang van 2012

duurzaamheidsbeleid uit de jaarverslagen van de

ook de autokilometers te compenseren.

komt aan de orde bij het interne kredietoverleg van

Het totale papierverbruik in 2012 was naar

NWB Bank.

schatting 2.090 kg (2011: 1.815 kg). Dit betekent
een absolute stijging van 15%, gecorrigeerd voor

Duurzaamheid in de bedrijfsvoering

het aantal medewerkers ruim 3%. Deze stijging

Het waterverbruik is in 2012 met 1% licht

is mede het gevolg van een aantal voor de bank

gestegen ten opzichte van 2011 (gebaseerd op

belangrijke projecten en de daarvoor ingehuurde

de afrekening van oktober 2011 t/m september

consultants. Voor 2013 blijft het streven om door

2012). Gecorrigeerd voor het aantal medewerkers

voortschrijdende digitalisering een vermindering

is echter een daling van het waterverbruik

van het papierverbruik per personeelslid te

gerealiseerd van bijna 10% per medewerker.

realiseren. Inmiddels is besloten om het jaarverslag

De CO2-footprint van de NWB Bank, waarin het

over 2012 uitsluitend nog digitaal uit te geven.

kantoorpand en vervoer belangrijke componenten
zijn, is ook over 2012 in kaart gebracht. De

Personeelsbeleid

grafiek geeft een overzicht van de herkomst van

Zoals in het directieverslag is verwoord, beschouwt

de voornaamste categorieën CO2-uitstoot voor

de NWB Bank zichzelf als een kleine, efficiënte

2012, die in totaal uitkomt op 191 ton (2011: 232

en kwalitatief hoogwaardige organisatie met

ton). Deze CO2-footprint is bepaald op basis van

een focus op samenwerking, kennisdeling,

inschattingen. Voor een nadere toelichting, zie de

verantwoordelijkheidsbesef en risicobewustzijn.

GRI-tabel op de website www.nwbbank.com.

Personeelsorganisatie en mutaties
De personeelsuitbreidingen op de afdelingen

CO2 -footprint 2012

Treasury, Public Finance, Finance & Control,
Vliegreizen 29%

Back Office en ICT zijn gericht op het realiseren
van de doelstellingen van de NWB Bank. Zo is
ook de splitsing van de afdeling Administratie

Bedrijfsauto's 46%

& Verslaglegging in de afdelingen Back
Aardgas kantoor 25%

Office en Finance & Control ingegeven door
een streven naar kwaliteitsverbetering. De
personeelsuitbreidingen hebben het aantal
medewerkers eind 2012 op 48 (44,2 fte)
gebracht, inclusief 3 directieleden. Van de 48

De inkoop van stroom was reeds duurzaam

personeelsleden werken er 16 in parttimeverband.

in 2012. Het gasverbruik was in 2012 met

Naast de indiensttreding van 8 medewerkers,

26.379 m wederom lager (6%) dan het jaar

waaronder één directielid, zijn in 2012 ook drie

daarvoor. Het energiebedrijf levert het gas

medewerkers uit dienst getreden.

3

inclusief een CO2-compensatie. De CO2-uitstoot
als gevolg van buitenlandse vliegreizen is over
geheel 2012 gecompenseerd.

Totaal

Man

Fte

Vrouw

Fte

48

28

27,79

20

16,40
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Het aantal mannen en vrouwen is in het

georganiseerd. Deze training, bestemd voor alle

personeelsbestand van de bank evenwichtig

medewerkers en directie van de NWB Bank,

verdeeld. Eind 2012 maakten 12 medewerkers

had tot doel het bewustzijn te verhogen over de

(9 mannen, 3 vrouwen) deel uit van het

verschillende manieren van communiceren en

managementteam, inclusief 3 directieleden.

het effect daarvan op collega’s en anderen. De
verwachting is dat deze bewustwording bijdraagt

Vrouw

Fte

tot effectievere onderlinge communicatie en

In dienst 4

4.0

4

3,89

resulteert in een optimale samenwerking binnen de

Uit dienst 2

2.0

1

0,83

NWB Bank. Andere incompanytrainingen in 2012

Man

richtten zich op het gebruik van het datawarehouse,
central clearing en ICT-gerelateerde vaardigheden.
De leeftijdsopbouw van medewerkers was in 2012
als volgt:

Leidinggevenden monitoren de ontwikkeling van
medewerkers op individueel niveau. Behalve bij

Leeftijdsgroep

Aantal

het vaststellen van persoonlijke doelstellingen,

20 tot 30

3

speelt de leidinggevende ook een rol bij het

30 tot 40

15

regelmatig evalueren en beoordelen van het

40 tot 50

22

functioneren van de medewerker en bij het

50 tot 60

8

bepalen waar ontwikkeling gewenst is. In het

60 tot 70

0

kader van betrokkenheid bij de organisatie is in

Totaal

48

2012 extra aandacht geschonken aan de input
van medewerkers vanuit hun visie op het eigen
functioneren, de leidinggevende, de afdeling

Ontwikkeling

en persoonlijke ambities. Voor zover mogelijk

In de organisatie zijn samenwerking,

is deze input verwerkt in de doelstellingen van

kennisoverdracht en professionaliteit van

medewerkers voor 2013.

medewerkers belangrijke succesfactoren voor
het behalen van de gewenste resultaten. Omdat

DSI-register

het noodzakelijk is dat medewerkers meegroeien

De NWB Bank is in 2012 deelnemer geworden

met de organisatie, zijn in 2012 onder meer

van het Dutch Securities Institute (DSI). Dit

verschillende incompanytrainingen verzorgd.

besluit illustreert de waarde die de bank hecht
aan een integere, zorgvuldige en professionele

Opleidingen

dienstverlening aan haar cliënten. Als DSI-

Per medewerker is in 2012 een bedrag van € 2.188,-

deelnemer is de bank verplicht te bevorderen

aan opleidingen besteed, exclusief de kosten van

dat werknemers die daarvoor door hun functie in

diverse incompanytrainingen. De besteding per

aanmerking komen, zich in het openbare DSI-

medewerker was echter lager dan beoogd, wat

register laten registreren. Daarnaast dienen alle

mede te verklaren is door het feit dat 8 nieuwe

nieuwe medewerkers, ongeacht hun functie, een

medewerkers in hun eerste jaar nog niet direct

Pre-Employment Screening te ondergaan. In

opleidingen hebben gevolgd. Ook in 2012 heeft een

totaal hebben 8 medewerkers een DSI-registratie.

brede groep van medewerkers deelgenomen aan

Een van hen is een directielid, de anderen zijn

incompanytrainingen en presentaties. Hiermee zijn

werkzaam bij de afdelingen Treasury, Public

de opleidings- en studiemogelijkheden goed benut.

Finance en Juridische Zaken. Aan eventuele
bijzonderheden die uit de Pre-Employment

Zo heeft de NWB Bank, ter ondersteuning van

Screening voortkomen wordt in overleg met de

haar processen, in samenwerking met een externe

directie opvolging gegeven.

organisatie een interactieve communicatietraining
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Arbeidsomstandigheden

Personeelsoverleg
De groei van de organisatie naar 48 medewerkers
maakt het wenselijk het personeelsoverleg

De (Bedrijfshulpverlenings- of) BHV-organisatie is

anders vorm te geven, om personeelsleden

geherstructureerd. Dit heeft geleid tot een herzien

meer te betrekken bij de totstandkoming van

BHV-plan en een team van 7 daartoe opgeleide

regelingen en de advisering ten aanzien van

BHV-leden. In 2011 is reeds vastgesteld dat de

belangrijke beslissingen. Uit een inventarisatie in

fysieke werkomstandigheden goed zijn. De security

de huidige personeelsvergadering is voldoende

manager heeft, net als het jaar ervoor, ook in 2012

animo gebleken voor het oprichten van een

geen meldingen ontvangen die duiden op onveilige

personeelsvertegenwoordiging (PVT). De PVT gaat

situaties binnen het kantoorpand.

begin 2013 van start.

De (externe) compliance officer en de

Maatschappelijke betrokkenheid

vertrouwenspersoon van de bank registreren

De NWB Bank blijft veel waarde hechten aan

eventuele meldingen die betrekking hebben op

haar maatschappelijke betrokkenheid. Naast de

de gedragsregelingen van de bank (gedragscode,

activiteiten van het NWB Fonds komt dit ook tot

klokkenluiderregeling, regeling ongewenste

uiting in de sponsoring van projecten op het gebied

omgangsvormen en de insiderregeling). De

van water, kunst en boeken. In 2012 bedroegen

NWB Bank geeft er de voorkeur aan rapportage

de sponsorbijdragen tezamen € 43.900,- (2011:

over eventuele meldingen niet op te nemen in het

€ 72.200,-). De NWB Bank wil maatschappelijke

jaarverslag, omdat de privacy van medewerkers

ontwikkelingen die van invloed zijn op de bank en

binnen een kleine organisatie in het geding kan

haar stakeholders opnemen in haar MVO-beleid.

komen. In 2012 zijn er geen meldingen geweest.

Suggesties van stakeholders van de
NWB Bank zijn welkom via het e-mailadres

Telewerken

info@nwbbank.com. Ten slotte neemt de

In totaal 25 medewerkers van de bank hebben

NWB Bank zelf ook deel aan maatschappelijke

buiten het bankkantoor toegang tot de ICT-

discussies (zie: Stakeholderdialoog).

infrastructuur van de bank. Dit komt voor zowel
de organisatie als de medewerkers ten goede

Het NWB Fonds is een langlopende vorm van

aan de efficiency. Het is vooralsnog niet wenselijk

maatschappelijk verantwoord ondernemen

dat medewerkers structureel telewerken.

waarvoor de NWB Bank heeft gekozen.

Door de veelal beperkte afstand van het woon-

Het fonds is in 2006 opgericht en dient

werkverkeer van de medewerkers levert dit geen

als medefinancieringsbron van en voor de

problemen op. Daarnaast staat de NWB Bank open

waterschappen bij internationale samenwerking.

voor individuele flexibiliteit ten aanzien van de

Het fonds biedt waterschappen de beschikking

werktijden van medewerkers.

over financiële middelen om vanuit hun kerntaken
en kernwaarden bij te dragen aan oplossingen

Ziekteverzuim

voor de mondiale watervraagstukken. Een actuele

Het ziekteverzuim van de NWB Bank over 2012

toelichting op de activiteiten door de heer Loijenga,

is gedaald naar 1,9% (2011: 3%). Dit is met name

directeur van het NWB Fonds, is onderdeel van

te danken aan de afname van het langdurig

dit verslag. Ook dit jaar heeft de NWB Bank

ziekteverzuim naar 0,3% (2011: 1,3%). Het

samengewerkt met organisaties die zich inzetten

middellang verzuim (tot 42 dagen) is licht gedaald

voor bijzondere groepen in de samenleving. Zo zijn

0,4% (2011: 0,5%). Het kort ziekteverzuim is gelijk

de klantdossiers van de bank gedigitaliseerd door

gebleven en bedraagt 1,2%.

een medewerker van AutiTalent. Verder heeft de
bank stageplekken geboden aan studenten van het
hoger en middelbaar beroepsonderwijs.
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klachten zijn binnengekomen van klanten.

betrokkenheid is het tegengaan van corruptie.

Productverantwoordelijkheid vormt een onderdeel

Bij de NWB Bank zijn er in 2012 geen interne

van de Code Banken (zie: Corporate Governance)

meldingen van corruptie geweest. De bank

en wordt als categorie nader toegelicht in de

heeft diverse preventieve maatregelen

GRI-tabel (zie: MVO-verslaggevingsgrondslagen).

geïmplementeerd, waarvan de Pre-Employment

Het ‘product approval process’ (het interne

Screening, de insiderregeling en de gedragscode

goedkeuringsproces voorafgaand aan de introductie

de belangrijkste zijn.

van nieuwe producten) speelt een centrale rol bij
productverantwoordelijkheid. Bij dit proces zijn alle

In overeenstemming met de Code Banken heeft de

relevante afdelingen van de NWB Bank betrokken.

directie een moreel-ethische verklaring getekend
(zie: Corporate Governance). De inhoud van deze

De NWB Bank heeft vanuit haar visie op MVO in

verklaring is voor medewerkers van de bank

2012 geparticipeerd in twee projecten gericht

vertaald naar de gedragscode, die op de website

op de financiële educatie van leerlingen uit het

van de NWB Bank staat. De gedragscode is door

voortgezet en basisonderwijs. De NWB Bank is een

alle personeelsleden ondertekend en maakt

kleine organisatie en participatie in deze projecten

onderdeel uit van het arbeidscontract. In verband

heeft van de betrokken medewerkers extra

met de privacy van de medewerkers wordt niet

inspanningen gevraagd. De actieve en enthousiaste

gerapporteerd over de uitkomsten van de Pre-

deelname heeft de bank zeer verheugd. Op het

Employment Screening, de insiderregeling en

totale personeelsbestand is ruim 25% betrokken

de gedragscode. Eventuele meldingen worden

geweest bij (een van) deze projecten. Medewerkers

geregistreerd door de compliance officer. Verder

verzorgden in totaal 14 gastlessen in het kader van

kan worden vermeld dat in 2012 in dit verband geen

de volgende projecten:

Project ‘Geld. Je zult het maar hebben!’
Dit project is in 2010 ontwikkeld door de Haagse NIBC Bank, de gemeente Den Haag en
Stichting Safe School. Het doel is Haagse VMBO-leerlingen in de leeftijd van 14 en 15 jaar te
leren verstandig om te gaan met geld. Het programma richt zich op de houding en het gedrag
van jongeren, met als doel de financiële zelfredzaamheid in een zo vroeg mogelijk stadium te
bevorderen. Door ouders van leerlingen actief te betrekken, is de verwachting dat ook in het gezin
het thema geld meer aandacht zal krijgen en bespreekbaar wordt. In 2011 nam de bank met drie
medewerkers voor het eerst deel aan het project. In 2012 hebben vijf medewerkers geparticipeerd.
Ook heeft de bank een bijdrage gedaan ter dekking van de kosten van het project.
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Project ‘Week van het geld 2012’ / ‘Bank voor de klas 2012’
De NWB Bank heeft de Week van het geld 2012 actief ondersteund door een financiële bijdrage
aan het project en door het verzorgen van gastlessen. De Week van het geld, een initiatief van
platform Wijzer in geldzaken (hoofdsponsors: DNB, Ministerie van Financiën, NVB en Verbond van
Verzekeraars) werd voor de derde keer gehouden van 12 tot en met 16 november 2012. Het doel was
basisschoolleerlingen van de groepen 6, 7 en 8 te leren omgaan met geld. Tijdens de Week van het
ruim 100.000 kinderen in het basisonderwijs. Het gastlesprogramma ‘Bank voor de klas’ is een van
de 80 verschillende activiteiten tijdens de Week van het geld. In de lessen staat de Cash Quiz centraal,
een speciaal door de NVB ontwikkeld spel om financiële educatie leuk en aantrekkelijk te maken.
In deze klassikale quiz komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het ‘omgaan
met geld’. De aftrap voor de gastlessen werd op dinsdag 13 november gegeven op De Brede School
(gevormd door de basisscholen As-Soeffah, Bijlmerhorst en De Polsstok) in Amsterdam Zuidoost.
Bestuurders van 16 banken, waaronder de NWB Bank, hebben daar in koppels lesgegeven.
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geld hebben in totaal 2.000 gastdocenten samen 3.412 gastlessen verzorgd op 1.550 scholen voor
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MVO-verslaggevingsgrondslagen

richtlijnen bouwen voort op de huidige versie.

Het disclosurebeleid van de NWB Bank is gericht op

Belangrijke doelstellingen voor de vierde generatie

een transparante rapportage over haar activiteiten.

zijn om meer organisaties in staat te stellen te

Waar dit het MVO-beleid betreft, hanteert de bank

rapporteren en om in de rapporten meer focus te

de richtlijnen van het Global Reporting Initiative

krijgen op materiële onderwerpen die per sector

(GRI: www.globalreporting.org). De rapportage in

sterk kunnen verschillen. De NWB Bank volgt deze

dit jaarverslag is gebaseerd op de G3-richtlijnen

ontwikkelingen op de voet om tijdig aan de nieuwe

van het GRI. Het GRI-rapportageniveau komt

richtlijnen te kunnen voldoen. Voor zover mogelijk

voor de NWB Bank uit op ‘application level’ B+.

zijn in dit verslag de algemene GRI-richtlijnen

Het hoofdstuk Maatschappelijk Verantwoord

voor duurzaamheidsverslaglegging en die uit het

Ondernemen is ‘externally assured’ door KPMG met

Financial Services Sector Supplement (FSSS) van

een beperkte mate van zekerheid (zie bijgevoegde

het GRI toegepast. De motivering van de keuze

verklaring op pagina 48). Een compleet overzicht

voor het GRI is dat de NWB Bank een goede

van de relevante inhoudscriteria en prestatie-

internationale vergelijkingsmogelijkheid nastreeft

indicatoren is opgenomen in de GRI-tabel op

met andere instellingen, zoals diverse andere

de website van de bank. Het GRI werkt al aan

banken en staatsdeelnemingen in Nederland. Bij

de volgende generatie van de Sustainability

de bepaling van de inhoud van dit verslag heeft

Reporting Guidelines, G4 genaamd. De nieuwe

de directie van de NWB Bank sociale, milieu- en

economische aandachtsgebieden vooropgesteld in

De contacten met de stakeholders vinden periodiek

haar MVO-rapportage. Deze keuze is mede tot stand

plaats, maar soms ook naar aanleiding van

gekomen op grond van dialoog met de stakeholders,

specifieke ontwikkelingen. De afdeling Public

die tevens een belangrijke doelgroep van dit

Finance organiseert relatiedagen voor diverse

jaarverslag zijn.

doelgroepen. Klanten van de NWB Bank kunnen op
basis van de Algemene Voorwaarden van de bank
eventuele klachten kenbaar maken. Stakeholders

Medewerkers van verschillende afdelingen van de

kunnen gebruik maken van het emailadres

NWB Bank, een directielid en de MVO-coördinator

info@nwbbank.com, onder meer voor input over

participeren hierin. De MVO-werkgroep legt

MVO-gerelateerde onderwerpen.

verantwoording af aan de directie. De verschillende
leden van de werkgroep zijn ieder operationeel

De directie en medewerkers Treasury bezoeken

verantwoordelijk voor hun specifieke deel van de

gedurende het jaar investeerders om een toelichting

verslaglegging. Risicomanagement (inclusief MVO-

te geven op de halfjaar- en jaarcijfers en overige

aspecten) is een integraal onderdeel van de processen

ontwikkelingen. Eenmaal per jaar vindt een

binnen de NWB Bank. IAD toetst alle belangrijke

Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats.

processen van de bank ten minste eens in de twee

In deze vergadering legt de directie onder meer

jaar. Daarnaast functioneert de IAD als adviseur op

verantwoording af ten aanzien van doelstellingen,

het gebied van MVO en bewaakt de betrouwbaarheid

bedrijfsstrategie, beleid en financiële resultaten.

van de informatievoorziening rondom MVO. De directie

Meermalen per jaar vindt overleg plaats met

is eindverantwoordelijk voor MVO.

toezichthouder DNB, onder meer over risicobeheer,
compliance en integriteit. De NWB Bank neemt

Stakeholderdialoog

ook deel aan diverse georganiseerde overleggen

De NWB Bank treedt regelmatig in contact met

van ministeries, de NVB (Nederlandse Vereniging

haar belanghebbenden (stakeholders). In het kader

van Banken) en de EAPB (European Association of

van MVO beschouwt de bank als stakeholders:

Public Banks). Maatschappelijke ontwikkelingen

aandeelhouders, klanten, investeerders,

die van invloed zijn op de NWB Bank en haar

medewerkers, overheid en toezichthouders. In 2012

stakeholders worden opgenomen in het MVO-

is wederom een analyse gemaakt van de MVO-

beleid, doorgaans na eerst te zijn bediscussieerd

onderwerpen die voor deze stakeholders relevant

in de MVO-werkgroep. De reacties op het verslag

zijn. Deze zijn per stakeholder geselecteerd op basis

van vorig jaar, voornamelijk afkomstig uit de

van het door hen gevoerde beleid ten aanzien van

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zijn

algemeen maatschappelijke en sectorspecifieke

meegenomen bij het opstellen van dit verslag.

onderwerpen. De onderwerpen uit deze analyse

Zo heeft de Transparantiebenchmark in 2012

komen zowel in deze paragraaf als in het

meer aandacht gekregen, wat direct heeft geleid

directieverslag elders in dit jaarverslag naar voren.

tot een hogere notering op deze benchmark.

De analyse van de ‘Plot Materiële Onderwerpen’

Het is een ambitie van de NWB Bank om de

is uitgebreid bediscussieerd met de leden van de

dialoog met de belanghebbenden verder te

MVO-werkgroep. Vooral de onderwerpen governance,

structureren, mede op basis van de ‘Plot Materiële

rating, compliance/integriteit, Nederlandse en

Onderwerpen’. Daarnaast zijn onder andere de

Europese politieke ontwikkelingen en bancair

Wet Hof, schatkistbankieren en publiek-private

toezicht hebben een hoge relevantie voor zowel de

financiering aan de orde geweest in gesprekken met

stakeholders als voor de NWB Bank. Dit blijkt onder

aandeelhouders, commissarissen en ministeries. In

meer uit het beleid van toezichthouders, gesprekken

het directieverslag is nader ingegaan op de invloed

met aandeelhouders, de aandacht voor credit ratings

van deze ontwikkelingen op de strategie en het

in de financiële markten en het beleid van de

beleid van de NWB Bank.

NWB Bank zelf.
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Binnen de NWB Bank is een MVO-werkgroep actief.
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Onafhankelijk Assurance Rapport
Aan de lezers van het Jaarverslag 2012 van de
Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Welke assurance standaard hebben wij
gebruikt?
overeenstemming met de Standaard 3410N

N.V. (verder: NWB Bank) heeft ons verzocht

“Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke

zekerheid te verstrekken over de informatie in

verslagen” van het Koninklijk Nederlands Instituut

het hoofdstuk ‘Maatschappelijk Verantwoord

van Registeraccountants. Op basis van deze

Ondernemen’ (verder: het MVO Hoofdstuk) van het

standaard is het onder andere vereist dat de

Jaarverslag 2012. De Directie van de NWB Bank

leden van het assurance team over de specifieke

is verantwoordelijk voor het opstellen van het

vaktechnische bekwaamheden beschikken die nodig

MVO Hoofdstuk, inclusief het bepalen van de te

zijn om assurance te kunnen verlenen over de MVO-

rapporteren materiële onderwerpen. Het is onze

verslaggeving alsmede dat die leden voldoen aan de

verantwoordelijkheid een assurance-rapport bij het

vereisten van de Ethische Code voor Professionele

MVO Hoofdstuk te verstrekken.

Accountants van IFAC, inclusief onafhankelijkheid.

Wat was de reikwijdte van onze opdracht?

Wat hebben wij gedaan?

Onze opdracht was gericht op het verschaffen van

We hebben ondermeer de volgende

een beperkte mate van zekerheid of de informatie

werkzaamheden uitgevoerd:

in het MVO Hoofdstuk in alle van materieel belang

■ Het uitvoeren van een risico analyse,

zijnde aspecten juist is weergegeven, uitgaande

waaronder een media- en internetanalyse, naar

van de G3 verslaggevingscriteria van de Global

maatschappelijke issues voor de NWB Bank

Reporting Initiative. De werkzaamheden die worden

ter verdieping van ons inzicht in de relevante

verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate

duurzaamheidonderwerpen en vraagstukken in

van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van

de rapportageperiode;

de plausibiliteit van informatie en zijn geringer

■ Het afnemen van interviews met verantwoordelijk

in diepgang dan de werkzaamheden die worden

management en leden van de MVO-werkgroep

verricht bij het verkrijgen van een redelijke mate

die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de

van zekerheid. We verstrekken geen zekerheid

informatie in het MVO Hoofdstuk;

bij de haalbaarheid van de doelstellingen,
verwachtingen en ambities van de NWB Bank.

■ Het beoordelen van de opzet en het

bestaan van systemen en processen voor
informatieverzameling en –verwerking,

Welke verslaggevingscriteria heeft de NWB
Bank gebruikt?
NWB Bank hanteert de Sustainability Reporting

waaronder de aggregatie van gegevens tot
informatie in het MVO Hoofdstuk;
■ Het beoordelen van interne en externe

Guidelines (G3) van de Global Reporting

documentatie op basis van deelwaarnemingen

Initiative (GRI) voor het opstellen van de MVO-

om te bepalen of de informatie in het MVO

verslaggeving, zoals toegelicht in paragraaf ‘MVO

Hoofdstuk adequaat is onderbouwd;

Verslaggevinggrondslagen’ van het MVO Hoofdstuk.

■ Het vaststellen van consistentie van de overige

De informatie in het MVO Hoofdstuk moet worden

informatie in het ‘NWB Bank Jaarverslag 2012’

beschouwd in samenhang met deze toelichting.

met de informatie in het MVO Hoofdstuk.
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We hebben onze opdracht uitgevoerd in
De Directie van de Nederlandse Waterschapsbank
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Tijdens ons onderzoek hebben wij de noodzakelijke
wijzigingen in het MVO Hoofdstuk besproken met
de NWB Bank en hebben wij vastgesteld dat deze
wijzigingen adequaat zijn verwerkt in de definitieve
versie.

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat het
MVO Hoofdstuk, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, onjuist is weergegeven uitgaande van de
G3 Guidelines van de Global Reporting Initiative.
Amstelveen, 7 maart 2013
KPMG Sustainability,
onderdeel van KPMG Advisory N.V.

drs. W.J. Bartels RA, partner
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Wat is onze conclusie?
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“In het buitenland doen waterschappen ervaringen op wat
nuttige nieuwe inzichten oplevert.”
Henk J. Loijenga, directeur NWB Fonds
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‘Het NWB Fonds biedt waterschappen
financiering bij internationale samenwerking
voor duurzaamheid, innovatie en goed
decentraal waterbestuur.’

Op dit moment heeft het NWB Fonds jaarlijks
€ 800.000 beschikbaar voor de financiering en
ondersteuning van internationale kennisactiviteiten
van waterschappen. De waterschappen staan met
deze activiteiten buitenlandse partners met raad

Met het NWB Fonds geeft de NWB Bank

en daad terzijde bij:

op een bijzondere manier invulling aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het fonds werd opgericht in 2006 en dient
als medefinancieringsbron van en voor de

■ het bevorderen van duurzaam beheer van

watersystemen en waterketens;
■ het ontwikkelen van nieuwe oplossingen ‘op

waterschappen bij internationale samenwerking.

maat’ voor sanitatie en zuivering en hergebruik

Het NWB Fonds verschaft waterschappen

van afvalwater;

financiële middelen om vanuit hun kerntaken en
kernwaarden bij te dragen aan oplossingen voor de

■ het opbouwen van capaciteit voor decentraal,

regionaal of lokaal waterbestuur.

mondiale watervraagstukken.
In de eerste vijf jaar ging het nog om een
Het NWB Fonds ging in 2007 van start met een

breed scala van kennisactiviteiten in 17

stamvermogen van € 4 miljoen. In de jaren 2008,

verschillende landen. In 2011 is binnen de

2009 en 2010 is dit verhoogd tot € 20 miljoen.

Unie van Waterschappen besloten om waar

Het is de bedoeling het fonds uiteindelijk te laten

mogelijk de krachten te bundelen en meer

groeien tot € 25 miljoen.

focus aan te brengen in de internationale
samenwerkingsactiviteiten.

kennisnetwerk van het Water Governance Centre

samenwerking is bovendien een landenfocus

in, dat in 2010 op initiatief van de Unie van

aangebracht. Daarbij is ook gekeken naar

Waterschappen is opgericht. Vanuit hun kerntaken

de activiteiten en doelstellingen van andere

en kernwaarden helpen de waterschappen op

Nederlandse waterpartners, zoals de NGO’s,

deze manier, via nauwe samenwerking, de juiste

kennisinstellingen, waterleidingmaatschappijen

bestuurlijke voorwaarden te scheppen voor de

en verschillende bedrijven. Waar mogelijk worden

gewenste ontwikkeling, precies zoals zij dat in

consortia gevormd. Bundeling van krachten

Nederland al eeuwen doen.

bevordert de effectiviteit en de efficiëntie van de
internationale samenwerkingstrajecten. Het NWB

Het eigen belang van de waterschappen bij

Fonds financiert nu samenwerkingsactiviteiten in

internationale samenwerking treedt hierbij

Egypte, Ethiopië, Indonesië, Kenia, Mozambique,

trouwens ook steeds meer op de voorgrond. In

Nicaragua en Zuid-Afrika.

het buitenland doen waterschappen in een totaal
andere fysieke en maatschappelijke omgeving

De waterschapsactiviteiten in deze en andere

nieuwe ervaringen op, wat blinde vlekken in

focuslanden dragen, direct of indirect, vrijwel

de eigen waterschapspraktijk blootlegt en

allemaal bij aan de millenniumdoelen die

nuttige nieuwe inzichten oplevert. Ook zetten

in 2015 bereikt moeten zijn. Maar ook hier

de waterschappen steeds vaker trainees uit het

verschuift de focus. In de praktijk nemen de

partnerland in, als slimme kennislink tussen

waterschappen al geruime tijd een voorschot

‘daar’ en ‘hier’. Door (buitenlandse) trainees

op de post-2015-agenda voor internationale

en andere medewerkers op internationale

ontwikkelingssamenwerking. Waren de

samenwerkingstrajecten in te zetten, verwerven

millenniumdoelen, gesteld in 2000, nog

de waterschappen tegelijkertijd de broodnodige

primair gericht op armoedebestrijding, in

aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Zo

het nieuwe wereldwijde ontwikkelingsbeleid

blijven de waterschappen goed voorbereid op de

gaat het om landbouw en voedselzekerheid,

toekomst.

klimaatmaatregelen, duurzame energie en
werkgelegenheid. De activiteiten richten zich

Met behulp van het NWB Fonds kunnen de

daarom steeds meer op duurzaamheid, innovatie

waterschappen invulling geven aan hun eigen

en goed waterbestuur. Met name op dit laatste

prioriteiten op het gebied van maatschappelijk

gebied spelen de waterschappen in op de

verantwoord ondernemen: kennisuitwisseling voor

groeiende vraag van buitenlandse publieke

duurzaamheid of innovatie, goed waterbestuur,

waterpartners naar de specifieke Nederlandse

toekomstgericht personeelsbeleid, of toch

deskundigheid en ervaring op het gebied van

gewoon ontwikkelingshulp. De motieven mogen

organisatie, financiering en implementatie

verschillen, de gezamenlijke focus groeit.

van decentraal waterbeheer. In toenemende
mate schakelen de waterschappen daarbij het

Voor meer informatie: www.nwbfonds.nl
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Inspelend op het rijksbeleid voor internationale
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Remuneratierapport 2012
van kwalitatief goed bestuur in het geding zou
komen, veroorzaakt door omstandigheden op
de arbeidsmarkt. Jaarlijks vindt indexatie van
deze maxima plaats conform de structurele
inkomensaanpassingen uit de Algemene BankCAO.

Variabele beloning
De variabele beloning van directieleden bedraagt
maximaal 15% van de vaste beloning en is

Het beloningsbeleid voor directie en medewerkers

gebaseerd op de prestaties van het directielid,

is in overeenstemming met de uitgangspunten van

de onder zijn verantwoordelijkheid vallende

de Nederlandse Corporate Governance Code en

bedrijfsonderdelen, en die van de bank als

de Code Banken. In 2012 is het beloningsbeleid

geheel. Deze prestaties zijn vertaald in vooraf

voor directie en medewerkers van de NWB Bank

vastgestelde en beoordeelbare prestatiecriteria.

getoetst aan de Regeling beheerst beloningsbeleid

De variabele beloning van de directie bestaat uit

Wft 2011 (‘RBB’) van DNB. Voor de implementatie

een kortetermijndeel en een langetermijndeel. De

van de RBB en de toetsing hieraan is binnen de

hoogte van beide delen wordt bepaald aan de hand

bank een werkgroep gevormd die bestaat uit het

van vooraf afgesproken kortetermijndoelstellingen

hoofd HRM, het hoofd IAD, de compliance officer

voor het betreffende jaar. Het kortetermijndeel

en een vertegenwoordiger van de afdeling Risk

(maximaal 10%) wordt na afloop van het

Management. Via de website www.nwbbank.com is

betreffende jaar uitgekeerd. Uitkering van het

het document Toetsing beloningsbeleid NWB Bank

langetermijndeel (maximaal 5%) vindt plaats in

beschikbaar, met een artikelsgewijs overzicht van

het vierde jaar na het jaar waarop het betrekking

de wijze van implementatie van de RBB. De Raad

heeft, mits ook de vooraf afgesproken extra

van Commissarissen keurt het beloningsbeleid

langetermijndoelstellingen zijn behaald.

goed en tweejaarlijks vindt evaluatie van
het beleid plaats door de Remuneratie- en

De vaststelling van het kortetermijndeel van de

Benoemingscommissie.

variabele beloning is gebaseerd op de navolgende

Beloningsbeleid directie

elementen:
■ Winst (conform de doelstellingen in jaarlijkse

begroting);

Vaste beloning
Het beloningsbeleid voor de directie is voor
het laatst per 1 januari 2010 gewijzigd en
vastgesteld door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. Volgens dit beleid –dat van

■ Risicobeheer (conform de interne en externe

normenkaders);
■ Uitvoering strategie/beleid (conform de

doelstellingen in de jaarlijkse beleidsnota);
■ Persoonlijke aandachtsgebieden.

toepassing is op directieleden benoemd op of
na 1 januari 2010– geldt per 1 januari 2013 een

De langetermijnelementen zijn:

maximumsalaris van € 283.500 voor de voorzitter

■ Ratings: Standard & Poor’s en Moody’s ratings

van de directie en een maximum van 85% van

van de bank zijn gelijk aan de sovereign rating

dit bedrag voor de overige directieleden. Hiervan

van de Nederlandse Staat;

kan worden afgeweken indien de continuïteit

■ Strategie: versterking van de positie in de markt.
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In haar beloningsbeleid beoogt de NWB Bank
haar maatschappelijke rol als bank van en
voor de publieke sector te weerspiegelen.
Dit uit zich in een gematigd en duurzaam
beloningsbeleid dat past binnen de strategie,
het risicoprofiel en de risk appetite van de
bank. Daarnaast is het beleid van de bank
gericht op het aantrekken en behouden van
gekwalificeerd en deskundig personeel.
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Na afloop van enig jaar vindt beoordeling van

Remuneratie directie 2012

de behaalde resultaten plaats. De toekenning

Vaste beloning

een volledig discretionaire bevoegdheid van

Zowel mevrouw Van Velden, directeur per 1

de Raad van Commissarissen. De Raad van

januari 2010, als de heer Van der Vliet, in dienst

Commissarissen heeft een malus en claw-back-

als directeur per 1 januari 2012, vallen onder het

bevoegdheid ten aanzien van de variabele beloning.

per 1 januari 2010 vastgestelde beloningsbeleid.

De bevoegdheid kan worden aangewend indien

De heer Walkier is directeur sinds 1993 en

een variabele beloning is vastgesteld op basis

voorzitter van de directie sinds 2008 en valt

van onjuiste (financiële) informatie of als deze

daarmee onder het beloningsbeleid dat al voor

leidt tot onbillijke of onbedoelde uitkomsten. De

1 januari 2010 van toepassing was. De vaste

bevoegdheid tot het toepassen van de claw back

beloning is op 1 januari 2012 geïndexeerd conform

omvat het kortetermijndeel variabele beloning en

een inkomensaanpassing zoals vermeld in de

is tot drie jaar na de uitkering ervan van kracht.

Algemene Bank-CAO.

De NWB Bank kent geen uitkering van de variabele

Variabele beloning

beloning in financiële instrumenten. Gezien haar

De Remuneratie- en Benoemingscommissie

niet-complexe en eenzijdige karakter beroept

heeft in februari 2013 de feitelijke resultaten van

de NWB Bank zich op instellingsniveau op

de NWB Bank vergeleken met de geformuleerde

proportionaliteit (artikel 3 van de RBB). De bank

doelstellingen. Deze vergelijking heeft laten zien

heeft een laag risicoprofiel en beschikt niet over

dat de doelstellingen zijn behaald. Op grond van

alternatieve financiële instrumenten voor aandelen

het jaarlijks geactualiseerde prestatiecontract

of een aan aandelen gelieerde variabele beloning.

van de directie heeft de Remuneratie- en

Bovendien is de omvang van de variabele beloning

Benoemingscommissie een voorstel gedaan aan

bij de bank relatief bescheiden met maximaal

de Raad van Commissarissen.

15% van het vaste salaris (waarvan maximaal 10%
jaarlijks en maximaal 5% lange termijn/4-jaarlijks).
Gezien de aard van de onderneming en de
maatschappelijke positie van de bank hebben
voor de vaststelling van hoogte en structuur van
de variabele beloning geen scenarioanalyses
plaatsgevonden.

Pensioenen
De pensioenen van de directieleden zijn bij een
verzekeraar ondergebracht in de collectieve
pensioenregeling van de NWB Bank, volgens
dezelfde voorwaarden als die van de medewerkers.
De pensioenpremies komen voor rekening van de
bank. Op de pensioencontracten van de directie is
een middelloonregeling van toepassing.

Overige arbeidsvoorwaarden
De directieleden hebben een auto tot hun
beschikking. Voorts gelden voor directie dezelfde
arbeidsvoorwaarden als voor medewerkers.
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van de variabele beloning voor de directie is
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Doelstelling

Resultaat

Winst

Conform doelstellingen in jaarlijkse begroting

Behaald

Risicobeheer

Conform interne en externe normenkader

Behaald

Uitvoering strategie/beleid

Conform doelstellingen in jaarlijkse beleidsnota

Behaald

Persoonlijke aandachtsgebieden

Walkier
Van Velden
Van der Vliet

Behaald

Beoordeling directie

De vaste beloning bestaat uit het basissalaris over

De tabel geeft het resultaat weer van de door

13 maanden plus 8% vakantiegeld. De directieleden

de Raad van Commissarissen vastgestelde

ontvangen een deels belaste onkostenvergoeding

beoordeling.

van € 2.800 per jaar per persoon.

De door de Raad van Commissarissen toegekende
korte termijn variabele beloning bedraagt voor

Gespreide uitbetaling – langetermijndeel
variabele beloning

de heer Walkier 10%, voor mevrouw Van Velden

Met ingang van 1 januari 2008 zijn

10% en voor de heer Van der Vliet 10% van de

langetermijnelementen toegevoegd aan het

vaste beloning. De heer Walkier ziet in verband

variabele deel van de beloning van de directie. Dit

met de geldende dividendstop als voorzitter van

betekent dat een deel van de variabele beloning

de directie af van zijn variabele beloning over

pas betaalbaar wordt gesteld indien na afloop van

2012. Deze variabele beloning is opgebouwd

de langetermijnperiode –in dit geval in het vierde

uit een kortetermijndeel van € 27.722 en een

jaar– de langetermijndoelstellingen zijn behaald.

langetermijndeel 2009 van € 6.777.

Van de variabele beloning wordt een derde deel
voorwaardelijk toegekend over een periode van

Schematisch overzicht remuneratie directieleden

vier jaar. De RBB vermeldt een minimum van

in 2012 ten opzichte van 2011:

40% voorwaardelijke toekenning, maar gezien

Bezoldiging van directieleden

(in duizenden euro’s)

Uitbetaling lange
Vaste

Variabele termijn variabele

Bijdragen

beloning

beloning

beloning 2009

pensioen

R.A. Walkier

277

-

-

97

Drs. L.M.T. van Velden

210

21

n.v.t.

58

F.J. van der Vliet RBA

210

21

n.v.t.

50

697

42

R.A. Walkier

276

28

9

93

Drs. L.M.T. van Velden

208

21

n.v.t.

56

484

49

9

149

2012

205

2011
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Elementen
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de geringe afwijking handhaaft de NWB Bank
het door de aandeelhouders per 1 januari 2010
vastgestelde beleid.

Voorwaardelijk toegekende maar niet
uitgekeerde variabele langetermijnbeloningen 2010-2012
De voorwaardelijke toekenning door de Raad van
Commissarissen van het langetermijndeel van de

In 2009 gold een variabele beloning voor de

variabele beloning bedraagt voor de heer Walkier

directie van maximaal 28% van het basissalaris.

over de jaren 2010, 2011 en 2012 respectievelijk

Het jaarlijkse kortetermijndeel bedroeg maximaal

€ 13.690, € 13.788 en € 13.861, wat overeenkomt

21%; het uitgestelde langetermijndeel bedroeg

met 5% van de vaste beloning over 2010, 2011

maximaal 7%. Op basis van de beoordeling van

en 2012. De voorwaardelijke toekenning van

de jaarlijkse variabele elementen heeft de Raad

het langetermijndeel van de variabele beloning

van Commissarissen over 2009 aan de directie

bedraagt voor mevrouw Van Velden over de jaren

een variabele kortetermijnbeloning toegekend

2010, 2011 en 2012 respectievelijk € 10.348,

van 16,6% (79% van maximaal 21%) van het

€ 10.422 en € 10.477, ofwel 5% van de vaste

basissalaris aan de heer Walkier en 13,9% (66%

beloning over 2010, 2011 en 2012. Over het jaar

van maximaal 21%) aan de heer drs. A.J.M.M. Van

2012 is aan de heer Van der Vliet voorwaardelijk

Cleef, die per 1 januari 2010 wegens pensionering

het langetermijndeel van de variabele beloning

is afgetreden als directielid. Dit betekent dat het

toegekend ten bedrage van € 10.477, gelijk aan 5%

uitgestelde langetermijndeel van de variabele

van de vaste beloning.

beloning voor de directieleden Walkier en Van
Cleef 79% respectievelijk 66% van maximaal

Beloningsbeleid medewerkers
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Langetermijndeel variabele beloning 2009
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7% van het basissalaris bedraagt. In 2009 zijn
voor de lange termijnelementen de volgende

Vaste beloning

wegingsfactoren vastgesteld:

Het beloningsbeleid voor medewerkers kenmerkt
zich door eenduidigheid. Het beleid is integraal

■ Handhaving triple-A-rating

van toepassing op alle medewerkers, ongeacht

■ Marktaandelen

functie en niveau, voor zowel vaste als variabele

■ Rendement eigen vermogen

beloning. De bank volgt de Algemene Bank-CAO.

■ Capital ratio

De vaste beloning bestaat uit 12 maandsalarissen,
een vakantietoeslag en een 13e maand.

In februari 2013 heeft de Remuneratie- en

Indexering geschiedt volgens de structurele

Benoemingscommissie de feitelijke resultaten

inkomensaanpassingen uit de Algemene

van de NWB Bank vergeleken met de

Bank-CAO. Boven het functiesalaris kan een

langetermijndoelstellingen. Deze vergelijking

beoordelingstoeslag tot maximaal 15% worden

heeft aangetoond dat -de elementen handhaving

toegekend, die terughoudend en stapsgewijs wordt

triple-A-rating en marktaandelen zijn behaald;

toegepast en in de regel pas bij goed functioneren

de elementen rendement eigen vermogen en

van een medewerker die zijn schaalmaximum

capital ratio niet. Op voorstel van de Remuneratie-

heeft bereikt.

en Benoemingscommissie heeft de Raad van
Commissarissen besloten tot betaalbaarstelling

Variabele beloning

van € 6.777 aan de heer Walkier en € 5.198 aan

De variabele beloning bestaat uit een

de heer Van Cleef. Zoals eerder vermeld ziet

prestatieregeling van maximaal 7% en een

de heer Walkier in verband met de geldende

winstdelingsregeling van maximaal 7,5%. Voor

dividendstop als voorzitter van de directie af van

het bepalen van de variabele beloning volgens

het langetermijndeel variabele beloning 2009.

de prestatieregeling wordt een zorgvuldige

prestatiebeoordeling gemaakt, op basis van de

medewerkers over een jaar resulteert in een

onderstaande elementen:

variabele beloning van 0 tot 7% uit te keren in het

■ behalen van de doelstellingen die voor het

volgend kalenderjaar. De uitkering wordt vastgesteld

betreffende kalenderjaar zijn geformuleerd;

op basis van het salaris in de maand januari van het
afgesloten boekjaar. Een volgens de RBB

■ eventuele correctie in verband met bevindingen,

voorgeschreven voorwaardelijke toekenning van 40%

ongeoorloofde risico’s of compliance issues;

in relatie tot het maximum van 7% variabele beloning

■ oordeel van de directie.

zou resulteren in slechts maximaal 3%

De NWB Bank hecht in belangrijke mate

voorwaardelijk toegekende variabele beloning. Met

aan niet-financiële prestaties. Daarom zijn

inachtneming van de CEBS Guidelines beroept de

de prestatiecriteria kwalitatief en functie-

bank zich op instellingsniveau op proportionaliteit

inhoudelijk van aard. Bij het vaststellen van de

vanwege de niet-complexe aard van haar activiteiten,

doelstellingen wordt rekening gehouden met de

de louter kwalitatieve prestatiecriteria voor

langetermijndoelstellingen (zoals opgenomen in

medewerkers, het feit dat voor alle medewerkers

de beleidsnota) en de kernwaarden (integriteit,

een gelijke regeling geldt en bovendien het beperkte

betrouwbaarheid en maatschappelijke

deel van maximaal 3% voorwaardelijke toekenning

verantwoordelijkheid) van de bank. Verder

waar het medewerkers betreft. Daarnaast bevat de

zijn doelstellingen gericht op zorgvuldig en

variabele beloning van medewerkers geen claw-

klantgericht handelen. Medewerkers hebben

back-clausule. Ook hiervoor doet de bank een

invloed op het vast- en bijstellen van de

beroep op proportionaliteit vanwege het niet-

doelstellingen. Over 2012 is gemiddeld per

complexe en eenzijdige karakter van de bank en de

medewerker een variabele beloning uit hoofde van

bovendien relatief bescheiden omvang van de

de prestatieregeling van 4,5% toegekend.

variabele beloning.

Naast de prestatieregeling kent de NWB Bank een

Pensioenen

winstdelingsregeling van maximaal 7,5%. Uitkering

De medewerkers zijn ondergebracht in

vindt plaats indien in het voorgaand boekjaar, volgens

de collectieve pensioenregeling van de

de definitie van de regeling, winst is gerealiseerd.

bank. De pensioenpremies komen voor
rekening van de NWB Bank. De bank kent

De NWB Bank kent, evenals bij de directie, geen

verschillende pensioenreglementen, waarbij de

uitkering in financiële instrumenten van de variabele

pensioenprotocollen van de Algemene Bank-CAO

beloning van medewerkers. Gezien haar niet-

leidend zijn. De regeling tot 1999 en de regeling

complexe en eenzijdige karakter beroept de

van 1 januari 1999 tot 1 januari 2002 zijn gesloten

NWB Bank zich op instellingsniveau op

eindloonregelingen. Vanaf 1 januari 2002 kent de

proportionaliteit (artikel 3 van de RBB). De bank

bank een middelloonregeling met een opbouw van

heeft een laag risicoprofiel en beschikt niet over

1,85% per dienstjaar.

alternatieve financiële instrumenten voor aandelen
of aan aandelen gelieerde variabele beloning.

Overige arbeidsvoorwaarden

Bovendien is de omvang van de variabele beloning bij

Voorts zijn er voor medewerkers diverse

de bank relatief bescheiden met maximaal 14,5% van

secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een

het vaste salaris (waarvan maximaal 7,5%

aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering,

winstdeling en maximaal 7% prestatiebonus).

de hypotheekrentesubsidieregeling, de
studiekostenvergoeding en een fietsregeling.

Bij medewerkers is, in tegenstelling tot de directie,
geen sprake van een voorwaardelijk toegekende

Medewerkers wier functie het gebruik van een

beloning en daardoor ook niet van uitgestelde

auto noodzakelijk maakt of rechtvaardigt, hebben

betaling daarvan. De prestatiebeoordeling van

een auto tot hun beschikking.
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■ eindoordeel leidinggevende;

56

Remuneratie
Raad van Commissarissen 2012

De huidige honorering is als volgt:

De honorering van de Raad van Commissarissen

Voorzitter

€ 18.750 per jaar

wordt periodiek vergeleken met die van

Vice-voorzitter

€ 14.350 per jaar

vergelijkbare ondernemingen en wordt door

Leden

€ 12.380 per jaar

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Voor commissieleden geldt met ingang van 1 juli

een benchmarkonderzoek uitgevoerd aan de hand

2007 de volgende vergoedingsregeling:

van andere staatsdeelnemingen en kleine private
banken. Op grond van dit onderzoek is vastgesteld

■ een vergoeding van € 750 per vergadering

dat de huidige honorering van commissarissen

voor zowel de leden van de Audit- en

ten opzichte van peers aan de lage kant is.

Risicocommissie als de leden van de

Desondanks is besloten om voorlopig af te zien

Remuneratie- en Benoemingscommissie, en

van een verhoging van de honorering van de leden

■ een vaste vergoeding per jaar van € 4.000 voor

van de Raad van Commissarissen. Zo blijft de

de leden van de Audit- en Risicocommissie en

honorering ongewijzigd sinds 2003. Ook heeft geen

€ 3.000 voor de leden van de Remuneratie- en

indexering plaatsgevonden.

Benoemingscommissie.
De honorering van de Raad van Commissarissen
kent geen variabele componenten en geen
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vastgesteld. Eind 2011 heeft een extern bureau

optieregelingen.
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De remuneratie van de leden van de Raad van Commissarissen over 2012 bedroeg:
2012 (in duizenden euro’s)

Raad van
Commissarissen

Audit- en
Risicocommissie

Remuneratie- en
Benoemingscommissie

Prof. dr. R.G.C. van den Brink1

19

9

7

Mr. drs. P.C.G. Glas

14

2

1

Prof. dr. A.F.P. Bakker

12

9

Drs. E.F. Bos

12

9

Drs. V.I. Goedvolk

12

9

Dr. J.J.M. Jansen

12

Drs. M.B.G.M. Oostendorp

Ir. E.H. baron van Tuyll van Serooskerken
A. van Vliet-Kuiper

5

Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst

7

1

3
4

5
1
12
100

7
36

Bovenstaande vergoedingen zijn exclusief de algemene onkostenvergoedingen, de bijdrage ZVW, de
reiskostenvergoeding en eventuele BTW.
1) Voorzitter.
2) Vice-voorzitter.
3) Benoemd per 22 november 2012.
4) Afgetreden per 26 april 2012.
5) Benoemd per 22 november 2012.

22

Jaarrekening
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Winst- en verliesrekening
voor het jaar eindigend op 31 december 2012
(in miljoenen euro’s)

Toelichting

2011

Rente en soortgelijke baten

1.864

1.832

Rente en soortgelijke lasten

1.757

1.757

Rente

1

107

75

Resultaat uit financiële transacties

2

-24

38

0

0

83

113

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten

3

6

5

Andere beheerskosten

4

6

9

Bijdrage Stichting NWB Fonds

5

-

-

Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

2012

59
Personeels- en andere beheerskosten

12

14

Afschrijvingen en waardeveranderingen op immateriële en
en materiële vaste activa

6

2

1

Bankenbelasting

7

12

-

-

-

Overige bedrijfslasten

Som der bedrijfslasten

26

15

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

57

98

17

23

40

75

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat na belastingen

8

Balans
per 31 december 2012 voor winstbestemming
2012

2011

Kasmiddelen

9

1.649

276

Bankiers

10

6.726

4.331

Kredieten en vorderingen

11

59.197

53.932

Rentedragende waardepapieren

12

1.409

1.471

Immateriële activa

13

2

2

Materiële activa

14

6

6

Overige activa

15

137

68

Derivaten

16

6.144

6.801

Overlopende activa

17

814

809

76.084

67.696

Activa

Totaal activa
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Toelichting

(in miljoenen euro’s)

Passiva
Bankiers

18

2.525

2.036

Toevertrouwde middelen

19

1.389

1.518

Schuldbewijzen

20

58.302

53.317

Vennootschapsbelasting

21

27

22

Latente vennootschapsbelasting

22

2

2

Overige schulden

23

56

61

Derivaten

24

11.824

8.839

Overlopende passiva

25

730

710

Voorzieningen

26

3

3

74.858

66.508

Gestort en opgevraagd kapitaal

27

7

7

Reserve rentedragende waardepapieren

28

1

3

Overige herwaarderingsreserves

28

0

0

Overige reserves

29

1.178

1.103

Onverdeelde winst verslagjaar

30

40

75

Eigen vermogen

1.226

1.188

Totaal passiva

76.084

67.696

Onherroepelijke toezeggingen

31

4.267

5.276

Voorwaardelijke schulden

32

91

206

60

Overzicht van het totaalresultaat
voor het jaar eindigend op 31 december 2012
2011

-3

3

0

-1

1

-1

Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

-2

1

Resultaat na belastingen

40

75

Totaalresultaat

38

76

Netto veranderingen in de herwaarderingsreserve rentedragende
waardepapieren
Netto veranderingen in de overige herwaarderingsreserves
Vennootschapsbelasting op baten en lasten die rechtstreeks in het
eigen vermogen zijn verwerkt
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2012

(in miljoenen euro’s)
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Verloopstaat van het eigen vermogen
voor het jaar eindigend op 31 december 2012
(in miljoenen euro’s)

Herwaardering
rentedragende
waardepapieren

Herwaarderingsreserves

7

1

1

Winstbestemming
voorgaand boekjaar
Dividend

Overige Onverdeelreserve
de winst
verslagjaar

1.035

91

57

-57

-40

Waardemutatie rentedragende
waardepapieren

2
-1

-1

Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2011

7

3

1.135

-40

2

Herwaardering materiële vaste
activa

Totaal

-

1.103

75

75

75

1.188
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Stand per 1 januari 2011

Gestort
kapitaal
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Stand per 1 januari 2012

7

3

Winstbestemming voorgaand
boekjaar
Dividend

1.103

75

1.188

75

-75

-

-

Waardemutatie rentedragende
waardepapieren

-2

Herwaardering materiële vaste
activa

-2
-

-

Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2012

-

7

1

-

1.178

40

40

40

1.226

Kasstroomoverzicht
voor het jaar eindigend op 31 december 2012
2011

70

98

2

1

18

154

Kredieten en vorderingen bankiers, niet terstond opeisbaar

-2.028

-1.542

Kredieten en vorderingen publieke sector

-3.171

-3.470

Winst voor belastingen
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en waardeveranderingen op immateriële en materiële vaste activa
Waardemutatie activa en passiva tegen reële waarde hedge accounting

Toevertrouwde middelen

-129

-950

Betaalde vennootschapsbelasting

-10

40

Betaalde bankenbelasting

-12

-

Overige activa en passiva

707

-70

-4.553

-5.739

-

-250

Aflossingen op rentedragende waardepapieren

86

1.204

Saldo

86

954

Investeringen in onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

-1

-1

0

0

Saldo

-1

-1

Investeringen in immateriële activa

-1

-1

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

85

953

12.337

8.092

Netto kasstroom uit operationele/bancaire activiteiten
Investeringen in rentedragende waardepapieren

Desinvesteringen

Opname obligatieleningen, notes
Aflossing obligatieleningen, notes

-7.120

-5.997

Opname CD/CP

26.708

23.104

Aflossing CD/CP

-26.084

-20.127

5.841

5.072

-

-23

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

5.841

5.049

Netto kasstroom

1.373

263

Saldo
Betaald dividend

Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

2012

(in miljoenen euro’s)
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(in miljoenen euro’s)

2012

2011

Kasstroom

1.373

263

Liquiditeiten begin van het jaar

276

13

Liquiditeiten per 31 december

1.649

276

Bankiers, terstond opeisbaar

0

0

Kasmiddelen en vorderingen bankiers

1.649

276

Liquiditeiten eind van het jaar

1.649

276

Het bedrag van de “Waardemutatie activa en passiva tegen reële waarde hedge accounting” bestaat uit
waardemutaties van financiële activa en passiva tegen reële waarde hedge accounting, waardemutaties
van derivaten en betaalde boetes en koersverschillen.
In 2012 is voor een bedrag van € 1.763 miljoen aan rentebetalingen verricht (2011: € 1.838 miljoen) en
een bedrag van € 1.849 miljoen aan rente-inkomsten ontvangen (2011: € 1.762 miljoen). Deze bedragen
zijn in het kasstroomoverzicht verantwoord onder de post overige activa en passiva.
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In dit saldo zijn de volgende posten begrepen:
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Toelichting op de jaarrekening
Bedrijfsinformatie
De jaarrekening van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (hierna: de NWB Bank) over 2012 is
en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april
2013.
De NWB Bank is een naamloze vennootschap gevestigd in Den Haag, waarvan de aandelen in handen
zijn van overheden. De NWB Bank richt zich met haar diensten exclusief op de publieke sector. Zij
financiert waterschappen, gemeenten en provincies, alsmede aan overheid gelieerde instellingen, zoals
woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en onderwijsinstituten.

Grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening
Overeenstemmingsverklaring
De jaarrekening van de NWB Bank is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
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opgesteld door de directie, voorzien van een advies van de Raad van Commissarissen op 7 maart 2013

zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de in Nederland aanvaardbare grondslagen voor financiële
verslaggeving (NL GAAP) .
Met ingang van 1 januari 2011 stelt de NWB Bank de jaarrekening op in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW en in Nederland aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving (NL GAAP). Tot
en met 2010 paste de NWB Bank International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen
de Europese Unie (IFRS-EU) toe. Overgang naar NL GAAP was mogelijk aangezien de NWB Bank geen
geconsolideerde jaarrekening opstelt.

Wijzigingen in de grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling
Met ingang van 1 januari 2013 wordt de regelgeving inzake pensioenen aangepast. In de huidige IAS
19 worden actuariële resultaten (die ontstaan als werkelijke ontwikkelingen afwijken van eerdere
inschattingen of bij wijzigingen in aannames) niet direct verwerkt in de balans en in de winst-enverliesrekening. Deze resultaten worden uitgesmeerd over toekomstige jaren. In de nieuwe richtlijn is
deze zogenoemde ‘Corridormethode’ niet meer toegestaan; de actuariële resultaten worden dan direct in
het eigen vermogen verwerkt. Daarnaast worden de toelichtingsvereisten uitgebreid.
Als gevolg van de wijziging in de regelgeving in 2013 zal het bedrag van de pensioenvoorziening op basis
van de huidige uitgangspunten € 6,8 miljoen bedragen ten opzichte van het bedrag € 2,7 miljoen per 31
december 2012.
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Samenvatting van belangrijke
verslaggevingsgrondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs met uitzondering van bepaalde

plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
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Financiële activa en passiva worden opgenomen op transactiebasis. Dit houdt in dat een financieel actief
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rentedragende waardepapieren, derivaten en onroerende zaken. Deze zijn gewaardeerd tegen reële
waarde. De bedragen in deze jaarrekening luiden in miljoenen euro’s en alle bedragen in de toelichting
zijn afgerond naar duizendtallen (€ 000), tenzij anders is vermeld.
De benamingen van Besluit Modellen Jaarrekening zijn voor een aantal posten vervangen door
benamingen die de inhoud beter aanduiden volgens de bank.

Verwerking
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen daarvan aan de onderneming zullen toevloeien en de waarde van het actief op betrouwbare
wijze kan worden vastgesteld. Vreemd vermogen wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk
is dat de afwikkeling van een bestaande verplichting gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal

of financieel passief in de balans wordt opgenomen vanaf het tijdstip dat de vennootschap respectievelijk
recht heeft op de voordelen dan wel gebonden is aan de verplichtingen voortkomend uit de contractuele
bepalingen van het financieel instrument.
Baten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, verband houdend met een vermeerdering van een actief of vermindering van vreemd
vermogen, heeft plaatsgevonden en waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
Lasten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, verband houdend met een vermindering van een actief of vermeerdering van vreemd
vermogen, heeft plaatsgevonden en waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Niet langer opnemen in de balans van financiële activa en passiva
Een op de balans opgenomen actief of post van het vreemd vermogen dient op de balans te blijven indien
een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot dit
actief of deze post van het vreemd vermogen. Dergelijke transacties dienen evenmin aanleiding te geven
tot het verantwoorden van resultaten.
Een financieel actief of een post van het vreemd vermogen (of, indien van toepassing, een deel van
een financieel actief, of een deel van de groep van soortgelijke financiële activa of passiva) wordt niet
langer in de balans opgenomen indien de transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de post van het
vreemd vermogen aan een derde zijn overgedragen.

Waardering
De financiële activa en passiva worden bij eerste opname in de balans gewaardeerd tegen reële waarde
vermeerderd met de transactiekosten die direct toe te wijzen zijn aan de verwerving of uitgifte van
het financieel actief of het financieel passief met uitzondering van de transacties met waardering
tegen reële waarde en verwerking van de resultaten via de winst- en verliesrekening. De in deze
balansposten opgenomen transacties worden gewaardeerd tegen reële waarde zonder vermeerdering met

optiewaarderingsmodellen.
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Bij het ontstaan van financiële activa worden deze geclassificeerd als Kredieten en vorderingen, Bankiers,
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transactiekosten.
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan
worden afgewikkeld, tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die
onafhankelijk van elkaar zijn.
Voor zover voor posten een relevante middenkoers beschikbaar is, wordt deze als de beste indicatie
voor de reële waarde gehanteerd. Van het merendeel van de financiële instrumenten van de
NWB Bank kan de reële waarde niet op basis van een relevante middenkoers vastgesteld worden,
omdat een beursnotering en/of een actieve markt ontbreekt. De NWB Bank berekent de reële waarde
van deze overige financiële activa en passiva met modellen. De modellen maken gebruik van diverse
veronderstellingen met betrekking tot de disconteringsvoet en het tijdstip en de omvang van de verwachte
toekomstige kasstromen. Bij de berekening van de reële waarde van opties is gebruik gemaakt van

Rentedragende waardepapieren danwel Derivaten. Kredieten en vorderingen, Tot het einde van de
looptijd aangehouden rentedragende waardepapieren, Overige rentedragende waardepapieren zonder
beursnotering alsmede Bankiers worden vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Overige
rentedragende waardepapieren met beursnotering en Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Bij het ontstaan van financiële passiva worden deze geclassificeerd als Bankiers, Derivaten, Toevertrouwde
middelen en Uitgegeven schuldbewijzen. Bankiers, Toevertrouwde middelen alsmede Uitgegeven
schuldbewijzen worden vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs en Derivaten worden
vervolgens gewaardeerd tegen reële waarde.

Hedge accounting
De bank dekt aan financiële activa of passiva verbonden rente- en valutarisico’s grotendeels af
met behulp van financiële instrumenten. In marktwaardetermen vindt een compensatie plaats van
waardeveranderingen als gevolg van rente- en valutamutaties. Hedge accounting maakt het mogelijk
de resultaatverantwoording van een afdekkingsinstrument en de bijbehorende afgedekte positie te
synchroniseren, voor zover deze indekking effectief is. Hedge accounting is alleen toegestaan indien er
afdoende documentatie is opgesteld en de vereiste effectiviteit van de afdekking is aangetoond. De
NWB Bank gebruikt alleen derivaten als afdekkingsinstrument en deze worden tegen reële waarde op de
balans opgenomen. Zowel de waardemutaties van het afgedekte instrument die zijn toe te rekenen aan het
afgedekte risico alsmede de waardemutaties van derivaten die onderdeel uitmaken van een reële waarde
hedge, worden in de winst- en verliesrekening verantwoord als Resultaat uit financiële transacties.
De NWB Bank past twee vormen van reële waarde hedge accounting toe: micro- en macrohedging.
Microhedging heeft betrekking op individuele transacties die voor wat betreft rente- en valutarisico
in een economische hedge relatie zijn betrokken. Er is in geval van microhedging een één-op-één

relatie tussen de afgedekte positie en het afdekkingsinstrument. Macrohedging heeft betrekking op
een groep transacties die voor het renterisico door meerdere derivaten wordt afgedekt. Daarbij is er
geen relatie tussen afgedekte posities en afdekkingsinstrumenten op individueel niveau maar wordt
op portefeuilleniveau aangetoond dat de betrokken derivaten de reële waardemutaties als gevolg van
rentebewegingen van de betrokken activa compenseren.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend naar euro’s tegen de contante
middenkoersen (Amsterdamse beurskoersen) op balansdatum. Het hanteren van middenkoersen houdt
verband met het beleid van de NWB Bank, waarbij alle valutaposities één op één worden afgedekt en
waardoor de dagelijkse geldstromen in vreemde valuta per saldo nihil zijn.
Baten en lasten voortvloeiend uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op
transactiedatum. Alle valutakoersverschillen van monetaire activa en passiva worden in de winst- en
verliesrekening verantwoord.
Valutaswaps worden gebruikt als afdekkingsinstrument voor valutarisico’s inzake opgenomen en
uitgezette gelden. Deze posities worden omgerekend tegen de reële waarde van het instrument per
balansdatum. De waardemutaties worden verantwoord onder Resultaat uit financiële transacties.
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Vreemde valuta

Kredieten en vorderingen en Bankiers
Kredieten en vorderingen en Bankiers worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve rentemethode. Bij verwachte oninbaarheid wordt een voorziening voor kredietverliezen
gevormd.

Rentedragende waardepapieren
Rentedragende waardepapieren zijn primair bedoeld om voor onbepaalde tijd te worden aangehouden
en kunnen worden verkocht om te voorzien in liquiditeitsbehoeften of als reactie op wijzigingen in
het rentetarief. De rentedragende waardepapieren worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen
reële waarde. Voor wat betreft de vervolgwaardering van de rentedragende waardepapieren zijn drie
subcategorieën te onderkennen:

Tot het einde van de looptijd aangehouden
Gekochte leningen en obligaties met vaste of bepaalbare betalingen waarvan de NWB Bank het
stellige voornemen heeft en zowel contractueel als economisch in staat is deze aan te houden tot het
einde van de looptijd, worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rentemethode.

Overige rentedragende waardepapieren zonder beursnotering
Overige rentedragende waardepapieren zonder beursnotering worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

Overige rentedragende waardepapieren met beursnotering
Overige rentedragende waardepapieren met beursnotering worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Voor zover een waardeverandering van een individueel rentedragend waardepapier positief is, wordt
deze tot het moment van realisatie direct in het eigen vermogen verwerkt. Op het moment dat het
desbetreffende rentedragende waardepapier niet langer in de balans wordt verwerkt, wordt het
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cumulatieve ongerealiseerde resultaat van een individueel actief dat in het eigen vermogen was
opgenomen verwerkt in de winst- en verliesrekening. Een eventuele cumulatieve waardevermindering
tot onder de kostprijs wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verantwoord. Wanneer
vervolgens een ongerealiseerde waardevermeerdering op het betreffende rentedragende waardpapier
plaatsvindt, zal deze in de winst- en verliesrekening worden verantwoord voor zover deze lager is dan de
geamortiseerde kostprijs. Eventuele waardevermeerdering boven de geamortiseerde kostprijs wordt in

Indien de rentedragende waardepapieren zijn betrokken in een reële waarde hedgerelatie, dan wordt
het effectieve deel van de afdekking verwerkt in het resultaat in plaats van in het eigen vermogen.
Wanneer financiële activa niet langer in de balans worden opgenomen, wordt de in het eigen vermogen
opgenomen cumulatieve winst of het cumulatieve verlies verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Immateriële activa
Onder deze post zijn verantwoord de kosten en uitgaven die betrekking hebben op computersoftware.
Na de eerste opname wordt het immaterieel actief gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met de
geaccumuleerde afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De gebruiksduur wordt
geacht 5 jaar te zijn en de gehanteerde afschrijvingsmethode is lineair over genoemde gebruiksduur.
Indien hiertoe aanleiding bestaat zal de afschrijvingsperiode en afschrijvingsmethode worden herzien.
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het eigen vermogen verwerkt.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa bestaan uit onroerende zaken en bedrijfsmiddelen. Deze worden gewaardeerd
tegen de grondslag van reële waarde respectievelijk verkrijgingsprijs, verminderd met lineaire
afschrijving. De reële waarde van onroerende zaken wordt jaarlijks beoordeeld en periodiek bepaald aan
de hand van taxaties door externe taxateurs. De afschrijvingen hierop worden ten laste van de winsten verliesrekening gebracht over een periode, welke overeenkomt met de verwachte economische
gebruiksduur.
De afschrijvingen belopen jaarlijks:
n

Gebouw

n

Installaties

n

Inrichting, inventaris, etc.:

n

n

2 ½%
10%

- meubilair en dergelijke

10%

- kantoormachines

20%

Informatieverwerkende apparatuur:
- personal computers

20%

- overige apparatuur

20%

Personenauto’s

20%

Op de waarde van de grond wordt niet afgeschreven.
De restwaarde van het actief, de gebruiksduur en de waarderingsmethodes worden jaarlijks beoordeeld
en, indien noodzakelijk, aangepast.
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Derivaten
Een derivaat (‘afgeleid financieel instrument’) is een financieel instrument dat de drie volgende
kenmerken bezit:
n

de waarde verandert als gevolg van veranderingen van marktfactoren zoals een bepaalde rentevoet,
prijs van een financieel instrument, valutakoers, kredietwaardigheid, of andere variabele (‘de
onderliggende waarde’);
er is geen of een geringe netto-aanvangsinvestering benodigd in verhouding tot andere soorten
contracten die op vergelijkbare wijze reageren op veranderingen in genoemde marktfactoren; en

n

het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Derivaten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde op het moment van het
aangaan van het contract. Eventuele verschillen tussen de reële waarde en de door de bank gehanteerde
waarderingsmodellen worden geamortiseerd over de looptijd van het financieel instrument. Ook na
eerste verwerking wordt het derivaat gewaardeerd tegen reële waarde. Derivaten met een positieve
marktwaarde worden als activa gepresenteerd, derivaten met een negatieve marktwaarde als passiva.
Veranderingen in de reële waarde van deze derivaten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord
onder de post Resultaat financiële transacties. Er worden algemeen aanvaarde waarderingsmodellen
toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 3-maands swapcurve. Tegen de achtergrond van de
kredietcrisis zijn ‘best practices’ inzake de waardering van swaps veranderd. De veranderingen zien
op tendensen in de markt die in toenemende mate rekening houden met kredietrisico’s en afspraken
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n

inzake onderpand en die voor de waardering het gebruik van specifieke rentecurves vereisen. De bank
is voornemens deze veranderingen door te voeren in 2013 tegelijkertijd met de hierdoor noodzakelijke
aanpassing van de hedge accounting systematiek.
In contracten besloten derivaten worden als een apart derivaat gewaardeerd indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
n

er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in een contract
besloten derivaat en die van het basiscontract, en

n

het basiscontract wordt niet tegen reële waarde met waardemutaties via het resultaat gewaardeerd, en

n

een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden zou voldoen aan de definitie van een derivaat.

Derivaten die voldoen aan deze voorwaarden worden gepresenteerd in de balans bij het basiscontract
waartoe deze behoren en gewaardeerd tegen reële waarde op het moment dat het contract wordt
aangegaan, waarbij waardemutaties worden verwerkt in het resultaat. Contracten worden alleen op het
moment van aangaan van de transactie beoordeeld tenzij een wijziging in de contractvoorwaarden heeft
plaatsgevonden, welke de verwachte kasstromen aanzienlijk beïnvloedt.

Bankiers, Toevertrouwde middelen en Schuldbewijzen
De in de passiefposten Bankiers, Toevertrouwde middelen en Schuldbewijzen opgenomen leningen
worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen de reële waarde van de ontvangen tegenprestatie minus
de direct toerekenbare transactiekosten. Na deze eerste opname worden de rentedragende leningen
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
Winsten en verliezen worden opgenomen in het renteresultaat zodra de schulden niet langer op de
balans worden opgenomen.
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Personeelsverplichtingen - pensioenverplichtingen
Conform Richtlijn 271 Personeelsbeloningen past de NWB Bank voor pensioenen integraal de onder
IFRS-EU van toepassing zijnde standaard (IAS 19) inzake pensioenen en andere ‘post retirement benefits’
toe.
De NWB Bank is met haar medewerkers een pensioenregeling overeengekomen op basis van
verzekeringsmaatschappij op basis van periodieke actuariële berekeningen.
Een ‘defined benefit plan’ is een regeling waarbij de uitkering aan de gepensioneerde werknemer
vastgelegd wordt, rekeninghoudend met factoren zoals leeftijd, dienstjaren en salaris. De
verantwoorde verplichting voor ’defined benefit plans’ is het saldo van de contante waarde van de
pensioenverplichtingen op balansdatum verminderd met de reële waarde van de daarmee verbonden
beleggingen. Het saldo wordt aangepast voor niet-verantwoorde resultaten en kosten met betrekking tot
verstreken dienstjaren.
De pensioenverplichtingen worden jaarlijks berekend door een externe actuaris op basis van de
‘projected unit credit method’. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een verwacht rendement op
beleggingen.
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vaste toezeggingen (‘defined benefit plans’). De regeling wordt gefinancierd door premies aan een

Actuariële winsten en verliezen worden opgenomen als baten of lasten indien de netto cumulatieve
niet-verantwoorde actuariële winsten en verliezen voor elke afzonderlijke regeling aan het einde van
het vorige boekjaar meer bedragen dan 10% van de toegezegde pensioenverplichting of de hogere reële
waarde van de fondsbeleggingen per die datum. Deze winsten of verliezen worden toegerekend aan de
verwachte gemiddelde resterende arbeidsduur van de werknemers die aan de regelingen deelnemen.

Saldering van financiële activa en financiële passiva
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd en tegen het nettobedrag in
de balans opgenomen indien er een juridisch afdwingbaar recht is om de verantwoorde bedragen te
salderen en indien het voornemen bestaat om de verwachte toekomstige kasstromen op nettobasis te
verrekenen, of simultaan het actief te realiseren en de verplichting af te wikkelen.

Opbrengstverantwoording
Opbrengsten worden verantwoord wanneer het waarschijnlijk is dat de economische voordelen ten goede
zullen komen aan de NWB Bank en de opbrengsten betrouwbaar kunnen worden bepaald.

Rente
Rentebaten en -lasten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen volgens de effectieve
rentemethode. De toepassing van deze methode omvat de amortisatie van een eventueel disagio of agio
of andere verschillen (met inbegrip van transactiekosten en daarop betrekking hebbende provisies)
tussen de eerste boekwaarde van een rentedragend instrument en het bedrag per vervaldatum, berekend
op basis van de effectieve rentevoet.

Bankenbelasting
De bankenbelasting wordt berekend op basis van de geldende tarieven en belastingwetgeving en
gewaardeerd tegen het nominale bedrag.
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Winstbelastingen
Winstbelastingen worden gelijktijdig met de winst als last verantwoord. Uitgestelde belastingvorderingen
en uitgestelde belastingverplichtingen worden tegen het nominale bedrag gewaardeerd.

Verschuldigde en verrekenbare belastingen
Verschuldigde en verrekenbare belastingvorderingen en -verplichtingen voor lopende en voorgaande
zal worden aan de belastingdienst. Het belastingbedrag wordt berekend op basis van de geldende
belastingtarieven en belastingwetgeving.

Uitgestelde belastingen
Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen,
onbenutte fiscale faciliteiten en niet verrekende fiscale verliezen, wanneer het waarschijnlijk is dat
er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de verrekenbare tijdelijke verschillen kunnen worden
verrekend, en de verrekenbare tijdelijke verschillen, onbenutte fiscale faciliteiten en onbenutte fiscale
verliezen kunnen worden aangewend.
De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt per balansdatum beoordeeld en verlaagd
wanneer het niet waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee het tijdelijke
verschil geheel of gedeeltelijk kan worden verrekend. Niet opgenomen uitgestelde belastingvorderingen
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jaren worden gewaardeerd op het bedrag dat naar verwachting zal worden teruggevorderd van of betaald

worden per balansdatum herbeoordeeld en opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat in de
toekomst fiscale winst aanwezig zal zijn waarmee deze uitgestelde vordering kan worden verrekend.
Uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen worden gewaardeerd op de belastingtarieven die
naar verwachting van toepassing zullen zijn op de periode waarin de vordering wordt gerealiseerd of de
verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de geldende belastingtarieven en belastingwetgeving.
Bij de bepaling van de uitgestelde belastingen wordt rekening gehouden met de winstbelasting over
de waardeveranderingen van de onder de post Financiële activa voor verkoop beschikbaar opgenomen
rentedragende waardepapieren.
Uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen worden gesaldeerd indien er een in rechte
afdwingbare verplichting bestaat om deze te salderen.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid gemaakt
wordt tussen kasstromen uit operationele/bancaire activiteiten, investerings- en financieringsactiviteiten.
Onder liquiditeiten worden die activa opgenomen die zonder beperkingen kunnen worden omgezet in
liquiditeiten, waaronder de aanwezige kasmiddelen, alsmede de per saldo direct opeisbare tegoeden bij
(centrale) banken.
De mutaties in de kredieten en de toevertrouwde middelen en die uit hoofde van het bancair
depositobedrijf zijn gelet op de aard van de activiteiten opgenomen onder de kasstroom uit operationele/
bancaire activiteiten. Mutaties in rentedragende waardepapieren, niet zijnde de tot einde looptijd
gehouden rentedragende waardepapieren worden ook opgenomen onder de kasstroom uit operationele/
bancaire activiteiten.
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Investeringsactiviteiten omvatten de aan- en verkopen en aflossingen inzake tot einde looptijd
gehouden rentedragende waardepapieren, alsmede de aan- en verkopen van onroerende zaken en
bedrijfsmiddelen. De opname en aflossing van lang vreemd vermogen (looptijd >1 jaar) worden als
financieringsactiviteiten aangemerkt.

Gesegmenteerde informatie

uitkomsten kunnen daardoor afwijken van deze schattingen.
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De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Herzieningen
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De inrichting van de bank is niet afgestemd op werkzaamheden in verschillende bedrijfstakken en bij
de analyse en besluitvorming ter zake van rendement en inzet van middelen wordt door de directie
van de NWB Bank geen onderscheid gemaakt naar segmenten. In deze jaarrekening is dan ook geen
gesegmenteerde informatie opgenomen.

Belangrijke inschattingen en schattingsonzekerheden
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met NL GAAP vereist dat de directie oordelen
vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen
en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, alsmede van baten en lasten. De schattingen
en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden, marktinformatie
en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De
uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over het merendeel van de boekwaarde van activa
en passiva van de NWB Bank die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke

van schattingen worden verantwoord in de periode waarin de schattingen worden herzien, indien de
herziening alleen voor die periode gevolgen heeft. Heeft de herziening ook gevolgen voor toekomstige
perioden, dan wordt de herziening verantwoord in zowel de verslagperiode als toekomstige perioden.
De door de directie gevormde oordelen bij de toepassing van NL GAAP die belangrijke gevolgen kunnen
hebben voor de jaarrekening, en schattingen die een aanmerkelijk risico in zich bergen van een materiële
aanpassing in een volgend jaar, hebben met name betrekking op de waardering van financiële activa en
financiële passiva op reële waarde, alsmede op de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de
hedge accounting modellen.

1

Rente

De post rentebaten omvat rentebaten uit kredieten en vorderingen, rentedragende waardepapieren,
alsmede provisies die het karakter van rente hebben. Agio’s en disagio’s op kredieten en vorderingen die
niet gewaardeerd worden op reële waarde, zijn tezamen met de respectievelijke rentebaten verantwoord
overeenkomstig de effectieve rentemethode.

derivaten, alsmede provisies die het karakter van rente hebben, boeten voor vervroegde aflossing,
agio’s en disagio’s. Agio’s en disagio’s op al dan niet in schuldbewijzen belichaamde schulden die niet
gewaardeerd worden op reële waarde, zijn tezamen met de respectievelijke rentelasten verantwoord
overeenkomstig de effectieve rentemethode.
2012

2011

1.833.859

1.768.754

30.313

63.408

1.864.172

1.832.162

tegen geamortiseerde kostprijs

-952.122

-1.081.760

Derivaten (saldo rentebaten en –lasten)

-804.618

-675.558

-1.756.740

-1.757.318

107.432

74.844

Rentebaten kredieten en vorderingen tegen geamortiseerde kostprijs
Rentebaten rentedragende waardepapieren
Rentebaten
Rentelasten bankiers, toevertrouwde middelen en schuldbewijzen

Rentelasten
Rente

Onder de post rentebaten kredieten en vorderingen tegen geamortiseerde kostprijs is in 2012 een
eenmalige opbrengst van € 10,3 miljoen verantwoord uit hoofde van verkoop en vervroegde aflossing
(2011 € 0,4 miljoen).
De stijging van de rente komt mede door de gunstige rentetarieven onder het Euro Commercial Paper
programma van de bank.
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De post rentelasten omvat rentelasten uit al dan niet in schuldbewijzen belichaamde schulden en
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2

Resultaat uit financiële transacties

Deze post is als volgt te specificeren:
2012

2011

1.788.767

2.504.767

-1.829.575

-2.486.637

22.867

9.490

-17.941

27.620

-6.381

10.659

-

-

-6.381

10.659

-24.322

38.279

Ongerealiseerde waardemutaties:
Herwaardering van de afdekkingsinstrumenten
Ongerealiseerde herwaardering rentedragende waardepapieren

Gerealiseerde waardemutaties:
Verkoopresultaat
Overige
Totaal

De gerealiseerde waardemutaties bestaan onder andere uit ontvangen premies en fees bij afwikkeling
van derivatencontracten, gerealiseerde (herwaarderings)resultaten bij verkoop van rentedragende
waardepapieren en provisies. De reële waarde met toepassing van hedge accounting van de financiële
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Herwaardering van de afgedekte posities verantwoord in de W&V

instrumenten bedraagt aan de actiefzijde per 31 december 2012 € 13.394 miljoen (per 31 december 2011:
€ 9.657 miljoen), en aan de passiefzijde per 31 december 2012 € 13.398 miljoen (per 31 december 2011:
€ 9.640 miljoen).
De post Ongerealiseerde waardemutaties in 2012 bevat mede een aanvulling (- € 16 miljoen) op de in
2011 doorgevoerde verbeteringen in de marktwaardebepaling van de financiële instrumenten en een
aanpassing (- € 10 miljoen) op het in 2011 verantwoorde ongerealiseerde marktwaarderesultaat voor een
aantal financiële instrumenten.
De NWB Bank neemt in belangrijke mate middelen in vreemde valuta op. De hieruit voortvloeiende
valutarisico’s worden direct geheel door valutaswaps afgedekt. De door de NWB Bank gelopen
valutarisico’s zijn minimaal.
3

Personeelskosten

Het gemiddelde aantal personeelsleden, in FTE’s, inclusief directie bedroeg 44,2 (2011: 38,7).
2012

2011

3.686

3.319

Pensioenlasten

897

801

Overige sociale lasten

444

283

Andere personeelskosten

555

610

5.582

5.013

Salarissen

De eenmalige heffing zoals geregeld in artikel 32bd van de ‘Wet op de loonbelasting 1964’
(de ‘crisisheffing’) is verantwoord onder de post overige sociale lasten.

75

De bezoldiging van directieleden inclusief reguliere pensioenlasten bedroeg in 2012 € 944 duizend (2011:
€ 691 duizend).

Bezoldiging van de directieleden
Variabele
beloning

Bijdrage
pensioen

Drs. L.M.T. van Velden

210

21

58

F.J. van der Vliet RBA

210

21

50

R.A. Walkier

277

-

97

697

42

205

Drs. L.M.T. van Velden

208

21

56

R.A. Walkier

276

37

93

484

58

149

2012

2011

De vaste beloning bestaat uit het vaste salaris over 13 maanden plus 8% vakantiegeld. De directie
ontvangt tevens een belaste onkostenvergoeding van € 2.820 per jaar per persoon. Tevens heeft de bank
aan de directieleden een auto ter beschikking gesteld. Verder kan de directie gebruik maken van een
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Vaste
beloning

hypotheeksubsidieregeling voor het personeel. Deze belaste vergoeding bedroeg in 2012 voor mevrouw
Van Velden € 7.000 (2011: € 7.000) en voor de heer Van der Vliet € 5.000.
De Raad van Commissarissen heeft besloten de lange termijn component van de variabele beloning
over 2009 definitief toe te kennen. Het voormalige directielid de heer drs. A.J.M.M. Van Cleef ontvangt in
verband hiermee een bedrag van € 5.000. De heer Walkier ziet in verband met de geldende dividendstop
als voorzitter van de directie af van zijn variabele beloning over 2012. Deze variabele beloning is
opgebouwd uit een kortetermijndeel van € 28.000 en een langetermijndeel 2009 van € 7.000.
De voorwaardelijke toekenning van het lange termijndeel van de variabele beloning bedraagt voor de heer
Walkier over de jaren 2010, 2011 en 2012 respectievelijk € 14.000, € 14.000 en € 14.000, zijnde 5% van de
vaste beloning over 2010, 2011 en 2012.
Voor de heer Walkier is in 2012 tevens € 133.000 betaald aan het pensioenfonds ten behoeve van
inhaalslagen in verband met indexaties van het pensioen over de jaren 2009, 2010 en 2012.
De voorwaardelijke toekenning van het lange termijndeel van de variabele beloning bedraagt voor
mevrouw Van Velden over de jaren 2010, 2011 en 2012 respectievelijk € 10.000, € 10.000 en € 10.000,
zijnde 5% van de vaste beloning. Voor mevrouw Van Velden is in 2012 tevens € 2.000 betaald aan het
pensioenfonds ten behoeve van de indexatie van pensioenen over het jaar 2012.
De voorwaardelijke toekenning van het lange termijndeel van de variabele beloning bedraagt voor de heer
Van der Vliet over het jaar 2012 € 10.000, zijnde 5% van de vaste beloning.
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Andere beheerskosten

Hieronder zijn begrepen de kosten van huisvesting, kantoor- en algemene kosten. De eveneens onder
deze post begrepen bezoldiging van 9 (2011: 7) commissarissen bedroeg € 183 duizend (2011: € 168
duizend).

Bezoldiging van leden van de raad van commissarissen
2011

Prof. dr. A.F.P. Bakker

24

-

Drs. E.F. Bos

25

25

Prof. dr. R.G.C. van den Brink

39

41

Mr. drs. P.C.G. Glas

17

9

Dr. J.J.M. Jansen

22

18

Drs. V.I. Goedvolk

23

27

Drs. M.B.G.M. Oostendorp

2

-

Ir. A.J.A.M. Segers

-

8

Ir. E.H. baron van Tuyll van Serooskerken

6

16

A. van Vliet-Kuiper

2

Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst

23

24

183

168

De bovengenoemde bedragen zijn inclusief vergoedingen voor lidmaatschappen van commissies,
algemene onkostenvergoedingen, de bijdrage ZVW, de reiskostenvergoeding en exclusief eventuele BTW.

Honoraria van de accountant
In het boekjaar zijn de volgende honoraria ten laste gebracht van het resultaat, een en ander zoals
bedoeld in artikel 2:382a BW. De genoemde bedragen zijn weergegeven inclusief BTW.

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Andere niet-controlediensten

2012

2011

300

400

85

512

31

12

416

924

De hogere accountantskosten in 2011 hebben betrekking op werkzaamheden aangaande de overgang
van IFRS-EU grondslagen naar NL GAAP grondslagen alsmede nagekomen incidentele kosten over het
boekjaar 2010.
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Bijdrage Stichting NWB Fonds

Aan de Stichting NWB Fonds is in 2012 en 2011 geen bijdrage toegekend. Het NWB Fonds is een
algemeen nut beogende instelling die zich bezig houdt met het stimuleren van de ontwikkelingen van
watermanagement in de derde wereld. De Unie van Waterschappen draagt de meerderheid voor van
leden van het bestuur van de stichting.

2011
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Afschrijvingen

2012
Winst voor belastingen

57.409

98.422

78

Winstbelastingen tegen 25,0%

14.347

24.605

3.035

n.v.t.

-7

-721

-

-177

Totaal winstbelastingen

17.375

23.707

Effectieve belastingdruk (%)

25,0%

24,1%

6

Dit betreft de afschrijvingen op het kantoorgebouw, de installaties, inrichtingskosten, inventaris,
informatieverwerkende apparatuur en personenauto’s, zoals vermeld onder de toelichting op de
actiefpost Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen. Ook de afschrijvingen op Immateriële vaste activa zijn
onder deze post opgenomen.
7

Bankenbelasting

Met ingang van oktober 2012 is de NWB Bank belastingplichtig geworden voor de bankenbelasting. De
bankenbelasting 2012 is gebaseerd op de balans ultimo 2011 en het bedrag is ten laste van het resultaat
2012 gebracht.
8

Belastingen

		

Niet aftrekbare kosten inzake bankenbelasting
Aanpassingen voorgaande boekjaren
Winstbelasting afwaardering materiële vaste activa

De belastinglast is als volgt te splitsen in acute belastingen en uitgestelde belastingen :
2012

2011

16.318

38.143

-7

-721

16.311

37.422

6.261

8.080
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15

619

-678

-786

-786

-5.104

-20.346

1.064

-13.715

17.375

23.707

Acute winstbelastingen
Verslagjaar

Uitgestelde winstbelastingen
Vrijval actieve latentie ontstaan bij aanvang belastingplicht
Vrijval/ dotatie uit hoofde van voorziening pensioenen
Belasting op baten en lasten die rechtstreeks in het eigen vermogen zijn verwerkt
Fiscaal uitgesteld resultaat basisrenteleningen
Mutatie als gevolg van ongerealiseerde waardemutaties en wijziging waardering

Totaal winstbelastingen

De acute belasting over het boekjaar 2012 is lager dan het vigerende belastingtarief van 25,0%. Dit wordt
met name veroorzaakt door de vrijval van het waarderingsverschil van activa en passiva bij aanvang van
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Aanpassingen voorgaande boekjaren

de belastingplicht per 1 januari 2005 en de ongerealiseerde waardemutaties in het boekjaar.
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De acute belasting over het boekjaar 2011 is hoger dan het vigerende belastingtarief van 25,0%. Dit wordt
met name veroorzaakt door de wijziging in fiscale waardering van activa en passiva. In 2011 wordt de
kostprijs gehanteerd, daar waar tot en met 2010 de lagere bedrijfswaarde werd gehanteerd.
9

Kasmiddelen

Deze post betreft de wettige betaalmiddelen en de direct opeisbare tegoeden bij De Nederlandsche Bank
N.V.
10

Bankiers

Deze post bestaat voornamelijk uit onderpand uit hoofde van collateral afspraken gerelateerd aan
derivatencontracten. Dit onderpand staat niet ter vrije beschikking van de bank.
Deze post kan als volgt worden uitgesplitst:
2012
Direct opeisbare tegoeden

2011

100

94

Vorderingen uit hoofde van onderpand

6.725.420

4.330.590

Totaal

6.725.520

4.330.684

11

Kredieten en vorderingen

Deze post betreft niet in rentedragende waardepapieren belichaamde kredieten en vorderingen op
anderen dan bankiers. De vorderingen, die naast enkele personeelskredieten uitsluitend de publieke
sector betreffen, vloeien voor het grootste gedeelte voort uit verstrekte langlopende leningen. Tot

bedoelde publieke sector zijn gerekend de vorderingen op of onder garantie van Nederlandse overheden
en buitenlandse overheden, alsmede vorderingen op NV-overheidsbedrijven en andere bedrijven of
instellingen met een afgeleide overheidstaak.
Het verloop van de post Kredieten en vorderingen kan als volgt worden weergegeven:
2011

Stand per 1 januari

53.932.329

46.967.501

Verstrekkingen

18.091.715

14.189.043

-14.920.309

-10.718.934

2.096.468

3.504.524

-2.881

-9.805

59.197.322

53.932.329

Aflossingen
Waardeverandering reële waarde hedge accounting
Reële waarde van in kredieten en vorderingen afgescheiden besloten derivaten
Stand per 31 december

Specificatie kredieten en vorderingen publieke sector naar aard van de vorderingen:

Vorderingen op of onder garantie van de Nederlandse overheid
Vorderingen op of onder garantie van buitenlandse overheden
Overige vorderingen op de overheidssector en diversen
Waardeverandering reële waarde hedge accounting
Reële waarde van in kredieten en vorderingen afgescheiden besloten derivaten

2012

2011

49.963.561

46.755.740

-

25.565

354.276

365.125

8.899.530

6.803.063

-20.045

-17.164

59.197.322

53.932.329

De post vorderingen op of onder garantie van de Nederlandse overheid kan als volgt gespecificeerd worden:
2012

2011

Waterschappen

5.449.771

5.139.491

Gemeenten

7.378.968

7.022.671

Woningbouw

32.491.588

29.213.962

4.643.234

5.379.616

49.963.561

46.755.740

Overige

Gezien het risicoprofiel van de tegenpartijen van de NWB Bank is een voorziening voor oninbaarheid niet
noodzakelijk per balansdatum.
De aard van de in de kredieten en vorderingen afgescheiden besloten derivaten betreft in de
rentecondities opgenomen caps en floors die worden afgescheiden.
De onderpandwaarde van het in onderpand bij DNB gegeven deel van de portefeuille kredieten en
vorderingen bedraagt € 9,5 miljard ultimo 2012 (€ 10,6 miljard ultimo 2011).
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Van de kredieten en vorderingen heeft € 3,3 miljard een resterende looptijd kleiner dan 12 maanden.
2011

460

460

2012

2011

Tot het einde van de looptijd aangehouden

796.721

842.106

Overige rentedragende waardepapieren met beursnotering

560.632

567.994

51.167

61.085

1.408.520

1.471.185

Publiekrechtelijke
lichamen

Anderen

Totaal

Stand op 1 januari 2012
Aankopen

513.310
-

957.875
-

1.471.185
-

Verkopen en aflossingen

-8.868

-78.099

-86.967

Waardeveranderingen Overige rentedragende waardepapieren

16.154

8.148

24.302

520.596

887.924

1.408.520

De openstaande bedragen van aan oud-directieleden verstrekte leningen:

12

Rentedragende waardepapieren

Deze post kan als volgt worden uitgesplitst:

Overige rentedragende waardepapieren zonder beursnotering

Het verloop van de rentedragende waardepapieren in 2012 en 2011 was als volgt:

Stand op 31 december 2012

81

De onderpandwaarde van het in onderpand bij DNB gegeven deel van de portefeuille rentedragende
waardepapieren bedraagt € 0,4 miljard ultimo 2012 (€ 0,4 miljard ultimo 2011).
Publiekrechtelijke
lichamen

Anderen

Totaal

1.093.582

1.377.119

2.470.701

250.000

-

250.000

-796.845

-406.643

-1.203.488

Waardeveranderingen Overige rentedragende waardepapieren

-33.427

-12.601

-46.028

Stand op 31 december 2011

513.310

957.875

1.471.185

Stand op 1 januari 2011
Aankopen
Verkopen en aflossingen

Van de rentedragende waardepapieren heeft € 86 miljoen (2011: € 42 miljoen) een resterende looptijd
kleiner dan 12 maanden.
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Immateriële activa

Deze post bestaat uit kosten en uitgaven gerelateerd aan de computer software.
De specificatie van het verloop van deze post in 2012 respectievelijk 2011 is als volgt:
2011

Boekwaarde op 1 januari

1.990

1.099

Investeringen

1.430

1.373

Afschrijvingen

-984

-482

2.436

1.990

2012

2011

Investeringen

5.127

3.697

Afschrijvingen

-2.691

-1.707

2.436

1.990

Boekwaarde op 31 december

De cumulatieve bedragen op 31 december waren:

Boekwaarde op 31 december

14
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Materiële activa

De specificatie van het verloop van deze post in 2012 is als volgt:

Boekwaarde per 31 december 2011
Investeringen 2012
Desinvesteringen 2012
Afschrijvingen in 2012
Boekwaarde per 31 december 2012

82
Onroerende
zaken voor
eigen
gebruik

Overige
bedrijfs
middelen

Totaal

5.565

612

6.177

-

528

528

-

-14

-14

-487

-254

-741

5.078

872

5.950

Ultimo 2012 waren de cumulatieve bedragen:
Overige
bedrijfs
middelen

Totaal

Investeringen

8.991

6.329

15.320

Afschrijvingen

-4.171

-5.457

-9.628

4.820

872

5.692

258

-

258

5.078

872

5.950

Geamortiseerde kostprijs
Herwaarderingen

De reële waarde van het pand is in 2011 opnieuw bepaald aan de hand van een taxatie door een externe
taxateur.
De overige bedrijfsmiddelen betreffen voornamelijk inventaris, informatieverwerkende apparatuur en
personenauto’s.
Onroerende
zaken voor
eigen
gebruik

Overige
bedrijfs
middelen

Totaal

Boekwaarde per 31 december 2010

5.747

825

6.572

Investeringen 2011

1.023

18

1.041

-

-7

-7

Herwaardering

-709

-

-709

Afschrijvingen in 2011

-496

-224

-720

5.565

612

6.177

Investeringen

8.991

5.801

14.792

Afschrijvingen

-3.684

-5.189

-8.873

5.307

612

5.919

258

-

258

5.565

612

6.177

De specificatie van het verloop van deze post in 2011 is als volgt:

Desinvesteringen 2011

Boekwaarde per 31 december 2011
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Ultimo 2011 waren de cumulatieve bedragen:

Geamortiseerde kostprijs
Herwaarderingen

15

Overige activa

Deze post betreft voornamelijk te ontvangen bedragen respectievelijk nog te verrekenen bedragen in
verband met het betalingsverkeer rondom balansdatum.
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Onroerende
zaken voor
eigen
gebruik

16

Derivaten

Deze post betreft renteswaps en valutaswaps, caps, floors en swaptions. Deze producten worden
gewaardeerd op reële waarde, inclusief opgelopen rente. De waardering vindt plaats met behulp van
modellen, waarbij de 3-maands swapcurve wordt gebruikt voor discontering.
Specificatie naar resterende looptijd van de reële waarden op 31 december 2012:
3-12
maanden

1-5
jaar

>5
jaar

2012
Totaal

Renteswaps

8.230

65.301

705.732

1.853.561

2.632.824

Valutaswaps

28.677

246.278

1.425.789

1.681.327

3.382.071

-

-

118

129.312

129.430

36.907

311.579

2.131.639

3.664.200

6.144.325

Caps, floors en swaptions
Totaal
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<3
maanden

Specificatie naar resterende looptijd van de reële waarden op 31 december 2011:
<3
maanden

3-12
maanden

1-5
jaar

>5
jaar

2011
Totaal

Renteswaps

4.189

7.297

477.283

1.430.614

1.919.383

Valutaswaps

490.116

347.690

1.771.348

2.131.390

4.740.544

-

-

-

141.396

141.396

494.305

354.987

2.248.631

3.703.400

6.801.323

Caps, floors en swaptions
Totaal

17
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Overlopende activa

Deze post omvat voornamelijk de opgelopen rente voor rentedragende activa die niet zijn gewaardeerd
tegen reële waarde via de winst- en verliesrekening. Daarnaast omvat deze post vooruitbetaalde
bedragen voor kosten die ten laste van de volgende periode(n) komen en de nog te ontvangen nog niet
gefactureerde bedragen wegens baten ten gunste van de huidige of voorgaande periode(n).
18

Bankiers

Deze post betreft - niet in schuldbewijzen belichaamde - schulden aan binnenlandse en buitenlandse
bankiers. De schulden vloeien voor een groot gedeelte voort uit opgenomen langlopende leningen.
Het in deze post opgenomen onderpand komt voort uit collateral afspraken gerelateerd aan
derivatencontracten.
Deze post is als volgt te specificeren:
Kasgeldleningen
Opgenomen leningen bij banken

2012

2011

-

-

1.315.784

426.399

Waardeverandering reële waarde hedge accounting

240.444

118.013

Verplichtingen uit hoofde van onderpand

968.880

1.491.320

2.525.108

2.035.732

19	Toevertrouwde

middelen

Deze post betreft - niet in schuldbewijzen belichaamde - schulden aan anderen dan bankiers. Deze post
is als volgt te specificeren:

Toevertrouwde middelen

20

2011

1.293.389

1.422.256

95.463

95.710

1.388.852

1.517.966

Schuldbewijzen

Deze post bevat verhandelbare rentedragende waardepapieren en is als volgt te specificeren:
2012

2011

46.222.834

42.271.529

Kortlopend waardepapier

9.511.844

9.461.989

Waardeverandering reële waarde hedge accounting

2.972.894

2.074.432

-405.102

-491.062

58.302.470

53.316.888

Obligatieleningen

Reële waarde van in schuldbewijzen afgescheiden besloten derivaten

Van de totale uitgegeven schuldbewijzen is € 6.837 miljoen (2011: € 4.552 miljoen) onderhandelbaar met
een variabele rente. Van de schuldbewijzen heeft € 14,7 miljard een resterende looptijd kleiner dan 12
maanden.
De aard van de in de schuldbewijzen afgescheiden besloten derivaten betreft in de rentecondities
opgenomen gestructureerde componenten die worden afgescheiden.

21	Vennootschapsbelasting
Met ingang van 1 januari 2005 is de NWB Bank belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In
2008 heeft de belastingdienst zich akkoord verklaard met de gehanteerde marktwaarden in de fiscale
openingsbalans en de verdeling van het marktwaardeverschil over toekomstige perioden.
De specificatie van de te betalen vennootschapsbelasting in 2012 en 2011 is als volgt:
2012

2011

2011

21.308

21.314

2012

5.995

-

27.303

21.314
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Waardeverandering reële waarde hedge accounting
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Het te betalen bedrag over het boekjaar is als volgt te specificeren:

2011

16.318

38.143

-10.323

-16.829

5.995

21.314

2012

2011

Saldo 1 januari

2.032

-259

Vrijval latentie bij aanvang belastingplicht

6.261

8.080

-5.030

15

-

-20.346

-786

14.542

2.477

2.032

Acute belastinglast
Betaalde voorschotten
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Latente vennootschapsbelasting

Het verloop van de uitgestelde belastingen is als volgt te specificeren:

Mutatie als gevolg van tijdelijke verschillen in boekjaar
verwerkt via de winst- en verliesrekening
Mutatie als gevolg van fiscale waarderingswijziging
Fiscaal uitgesteld resultaat basisrenteleningen
Saldo 31 december
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De fiscale waarderingswijziging betreft de waardering van activa en passiva op kostprijs, daar waar tot en
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met 2010 de lagere bedrijfswaarde werd gehanteerd.
De mutatie als gevolg van tijdelijke verschillen in boekjaar verwerkt via de winst- en verliesrekening
betreft voornamelijk het verschil tussen fiscale en commerciële waardering van de financiële
instrumenten. Daarnaast is de fiscaal afwijkende behandeling van pensioenkosten hierin begrepen.
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Overige schulden

Deze post betreft voornamelijk te betalen bedragen respectievelijk te verrekenen bedragen in verband
met te amortiseren bedragen, het betalingsverkeer rondom balansdatum en te betalen omzetbelasting.

Vooruit ontvangen rente en aflossingen
Overige schulden

2012

2011

54.925

21.639

860

39.431

55.785

61.070
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Derivaten

Deze post betreft renteswaps en valutaswaps, caps, floors en swaptions. Deze producten worden
gewaardeerd op reële waarde. De waardering vindt plaats met behulp van modellen, waarbij de
swapcurve wordt gebruikt voor discontering.
Specificatie naar resterende looptijd van de negatieve reële waarden op 31 december 2012:
3-12
maanden

1-5
jaar

>5
jaar

2012
Totaal

Renteswaps

6.283

82.694

1.137.647

9.776.175

11.002.799

Valutaswaps

257.197

45.699

114.438

279.306

696.640
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124.108

124.131

1.252.108

10.179.589

11.823.570

Caps, floors en swaptions
Totaal

263.480

128.393

Specificatie naar resterende looptijd van de negatieve reële waarden op 31 december 2011:
<3
maanden

3-12
maanden

1-5
jaar

>5
jaar

2011
Totaal

Renteswaps

2.789

40.271

961.690

7.262.993

8.267.743

Valutaswaps

3.413

17.085

46.417

369.218

436.133

-

-

134.898

134.898

57.356

1.008.107

7.767.109

8.838.774

31 december 2011

Caps, floors en swaptions
Totaal

25

6.202

Overlopende passiva

Deze post omvat voornamelijk de opgelopen rente voor rentedragende passiva. Daarnaast omvat deze
post vooruit ontvangen bedragen voor baten die ten gunste van de volgende periode(n) komen en nog
niet gefactureerde nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan de verstreken periode(n) zijn
toegerekend.
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<3
maanden

31 december 2012
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Voorzieningen

Deze post bestaat alleen uit een voorziening voor pensioenen.
2011

Aan het boekjaar toegerekende pensioenkosten

598

537

Rentekosten uitkeringsverplichting

837

797

-629

-608

806

726

26.431

17.830

-19.578

-14.562

6.853

3.268

-4.162

-283

2.691

2.985

Verwacht rendement op fondsbeleggingen
Netto kosten van de vergoedingsregelingen
Bruto verplichting u.h.v. toegezegde (pensioen)regelingen
Reële waarde fondsbeleggingen

Netto actuariële winsten (verliezen)
Voorziening m.b.t. kosten van de vergoedingsregelingen

Beginstand bruto verplichting u.h.v. toegezegde (pensioen)regelingen

17.830

16.525

Rentekosten

837

797

Aan het boekjaar toegerekende (pensioen)kosten

598

537

-787

-515

7.953

486

Eindstand bruto verplichting u.h.v. toegezegde (pensioen)regelingen

26.431

17.830

Beginstand reële waarde fondsbeleggingen

14.562

13.326

Verwacht rendement

629

607

Bijdragen werkgever

1.101

788

-787

-515

4.073

356

19.578

14.562

Uitgekeerde bedragen
Actuarieel verlies (winst) op verplichtingen

Uitgekeerde bedragen
Actuariële winst (verlies)
Reële waarde fondsbeleggingen, 31 december

De verwachte bijdragen van de werkgever over 2013 aan de toegezegde (pensioen)regelingen ultimo 2012
bedragen € 1,1 miljoen.
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De belangrijkste veronderstellingen die gebruikt zijn bij het bepalen van de voorziening voor
pensioenverplichtingen zijn als volgt:
2011

Disconteringsvoet

3,3%

4,8%

Verwacht rendement op activa

3,3%

4,8%

3,25%

3,25%

2,0%

2,0%

Toekomstige salarisverhogingen (inclusief inflatie)
Toekomstige pensioenverhogingen

Wijzigingen in deze veronderstellingen kunnen een belangrijke impact op de waardering van
pensioenverplichtingen en fondsbeleggingen hebben.
Met ingang van 1 januari 2013 wordt de regelgeving inzake pensioenen aangepast. Een nadere toelichting
hierop alsmede de invloed op vermogen en resultaat is opgenomen onder ‘ Grondslagen bij opstelling van
de jaarrekening’.
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Gestort en opgevraagd kapitaal

Te onderscheiden zijn:
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2012

Aandelen A
De nominale waarde bedraagt € 115 waarop verplicht 100% is gestort.
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Voor elk aandeel A kan tijdens een aandeelhoudersvergadering 1 stem worden uitgebracht.

Aandelen B
De nominale waarde bedraagt € 460 waarop verplicht 25% is gestort. Verdere stortingen worden
overeenkomstig de statuten door de Raad van Commissarissen bepaald. Voor elk aandeel B kunnen
tijdens een aandeelhoudersvergadering 4 stemmen worden uitgebracht.

Specificatie ultimo 2012:

Geplaatst

Gestort

5.805

5.805

Aandelen A
Stand op 31 december 2012 (50.478 aandelen)

Aandelen B
Stand op 31 december 2012 (8.511 aandelen)
Hiervan nog te storten: (74% inzake 8.510 aandelen)

3.915
-2.896
1.019

Totaal gestort op 31 december 2012

6.824

Totaal gestort op 31 december 2011

6.824
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Herwaarderingsreserves

Het verloop van de herwaarderingsreserves in 2012 en 2011 was als volgt:

Verloop in waarde rentedragende waardepapieren
Herwaardering materiële vaste activa
Stand op 31 december 2011
Verloop in waarde rentedragende waardepapieren
Stand op 31 december 2012

Overige
herwaarderingsreserves

Totaal

657

976

1.633

2.035

2.035

-

-709

-709

2.692

267

2.959

-1.856

-

-1.856

836

267

1.103

De NWB Bank waardeert een deel van haar activa, vooral derivaten, op reële waarde. De NWB Bank
heeft ervoor gekozen om de ongerealiseerde waardeverschillen die voortvloeien uit de herwaardering
van deze activa in samenhang te zien met de ongerealiseerde waardeverschillen van op reële waarde

Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Stand op 1 januari 2011

Reserve
herwaardering
rentedragende
waardepapieren

gewaardeerde passiva. Dit omdat deze posities ook in het kader van risicomanagement in samenhang
90

worden beoordeeld. Indien en voor zover op grond van artikel 2:390 lid 1 BW waardevermeerderingen
van deze activa in een herwaarderingsreserve zouden moeten worden opgenomen, gaf op 31 december
2012 het saldo van de ongerealiseerde waardeverschillen geen aanleiding tot de vorming van een
herwaarderingsreserve.
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Overige reserves

Het verloop van de algemene reserve was als volgt:
Stand per 1 januari 2011
Toevoeging uit winstverdeling 2010
Uitkering over 2010
Stand per 31 december 2011
Toevoeging uit winstverdeling 2011
Uitkering over 2011
Stand per 31 december 2012
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1.035.000
91.000
-23.000
1.103.000
75.000
1.178.000

Onverdeelde winst verslagjaar

De balans is opgesteld vóór winstverdeling. Het voorstel voor de winstverdeling over het boekjaar 2012 is
opgenomen onder de Overige gegevens.
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Onherroepelijke toezeggingen

Deze toezeggingen betreffen:
2011

3.109.653

3.999.712

186.320

-

1.079

1.101

Niet opgenomen kredietfaciliteiten in rekening courant

441.205

518.482

Niet opgenomen financieringsfaciliteiten

526.210

753.570

2.285

3.106

4.266.752

5.275.971

Toegezegde leningen
Toegezegde onderpandsverplichtingen
Verhogingen klimleningen wegens bij te boeken interest

Verstrekte garanties
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Voorwaardelijke schulden

De post niet in de balans opgenomen voorwaardelijke verplichtingen wegens verstrekte garanties
(StandbyLetters of Credit) in het kader van Cross-Border financieringen van waterschappen en aan
relaties afgegeven bankgaranties bedraagt € 91 miljoen (2011: € 206 miljoen).
33
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Reële waarde van financiële instrumenten
91

Algemeen
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan
worden afgewikkeld, tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die
onafhankelijk van elkaar zijn.
Bij de bepaling van de reële waarde van financiële instrumenten wordt gebruik gemaakt van marktprijzen
voor zover het financiële instrumenten betreft die op een actieve markt worden verhandeld. Voor
de meeste financiële instrumenten is een dergelijke marktprijs niet beschikbaar. De reële waarde
wordt dan bepaald met behulp van waarderingsmodellen. De modellen maken gebruik van diverse
veronderstellingen met betrekking tot de disconteringsvoet en het tijdstip en de omvang van de
verwachte toekomstige kasstromen. Bij de berekening van de reële waarde van opties wordt gebruik
gemaakt van algemeen aanvaarde optiewaarderingsmodellen.
De bank stelt periodiek vast dat toepassing van de waarderingsmodellen leidt tot betrouwbare,
bij het risicoprofiel van de activa en passiva passende, reële waarden. Continu veranderende
marktomstandigheden nopen de bank tot regelmatige aanpassing van de waarderingsparameters die de
input vormen voor de waarderingsmodellen.

Kredieten en vorderingen, en schuldbewijzen
Voor de reële waardebepaling van kredieten en vorderingen alsmede schuldbewijzen wordt een
waarderingsmodel gehanteerd. Dit model wordt ook gebruikt voor de interne risicorapportages.
Uitgangspunt bij het model is een ‘going concern’ benadering waarbij de bank i) leningen verstrekt die
in principe tot het einde van de looptijd worden aangehouden, en ii) de relatief langlopende leningen
financiert met gemiddeld genomen korter lopende funding.

De waarderingscurve wordt gebaseerd op de gemiddelde funding kosten, zijnde swaprente plus opslag.
Deze opslag geeft in feite aan wat de extra financieringslasten zijn voor de bank uit hoofde van liquiditeiten kredietopslagen. Deze extra lasten worden bepaald uitgaande van de op de verslaggevingsdatum
uitstaande funding. De uit de berekeningsmethodiek voortvloeiende opslag wordt gehanteerd voor alle
relevante looptijden (continue curve). Er wordt vanuit gegaan dat de voor de Bank geldende opslagen ook
representatief zijn voor de niet in de markt observeerbare opslagen voor de kredietnemers van de Bank.

De overige rentedragende waardepapieren met beursnotering worden gewaardeerd tegen marktprijzen.
Voor de bepaling van de reële waarde van de overige rentedragende waardepapieren wordt gebruik
gemaakt van hetzelfde model dat gehanteerd wordt voor de kredieten en vorderingen.

Derivaten
Voor de waardering van derivaten wordt gebruik gemaakt van de swapcurve. Dit is het prijsniveau
waarop de bank swaps afsluit. Kredietrisico op de swapmarkt wordt grotendeels gemitigeerd door het
uitwisselen van collateral.

Overzicht reële waarde van de financiële instrumenten
De volgende tabel geeft inzicht in de geschatte reële waarde van de financiële activa en passiva en
van de overige niet uit de balans blijkende financiële instrumenten, waarbij de opgelopen rente ter
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Rentedragende waardepapieren

vergelijkingsdoeleinde is toegerekend aan de boekwaarde. Een aantal balansposten is niet in de tabel
opgenomen, omdat het niet voldoet aan de definitie van een financieel actief of passief. Het totaal van de
hieronder weergegeven reële waarden geeft niet de onderliggende marktwaarde van de NWB Bank weer
en moet daarom niet als zodanig worden geïnterpreteerd.
Boekwaarde
31-12-2012

Reële
waarde
31-12-2012

Boekwaarde
31-12-2011

Reële
waarde
31-12-2011

Kasmiddelen

1.648.846

1.648.846

275.579

275.579

Bankiers

6.725.520

6.725.520

4.330.684

4.330.684

59.991.225

61.600.270

54.718.463

55.877.671

Rentedragende waardepapieren

1.421.404

1.444.238

1.486.370

1.515.386

Derivaten

6.144.325

6.144.325

6.801.323

6.801.323

Aandelen

205

205

205

205

Activa
Kredieten en vorderingen

Passiva
Bankiers

2.554.218

2.563.622

2.053.657

2.072.740

Toevertrouwde middelen

1.388.852

1.393.965

1.517.966

1.532.071

Schuldbewijzen

58.975.351

59.192.483

53.974.831

54.476.359

Derivaten

11.823.570

11.823.570

8.838.774

8.838.774
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Bepaling reële waarde van de financiële instrumenten
Onderstaande tabel geeft inzicht in de wijze waarop de reële waarde wordt bepaald van financiële
instrumenten die tegen reële waarde zijn gewaardeerd in de balans.
Waardering
op basis van
modellen met in de
markt beschikbare
data

Waardering
op basis van
modellen met niet in
de markt
beschikbare data

516

-

-

Derivaten

-

6.144

-

Afgescheiden derivaten

-

-20

-

Derivaten

-

11.824

-

Afgescheiden derivaten

-

-405

-

Waardering
op basis van
marktprijzen

Waardering
op basis van
modellen met in de
markt beschikbare
data

Waardering
op basis van
modellen met niet in
de markt
beschikbare data

Activa
Overige rentedragende waardepapieren
met beursnotering

Passiva

31 december 2011

Activa
Overige rentedragende waardepapieren
586

-

-

Derivaten

met beursnotering

-

6.801

-

Afgescheiden derivaten

-

-17

-

Derivaten

-

8.827

-

Afgescheiden derivaten

-

-491

-

Passiva
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Waardering
op basis van
marktprijzen

31 december 2012
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Financiële derivaten
31-12-2012

31-12-2011

9.210.696

13.040.191

Langer dan één jaar, maar niet langer dan vijf jaar

18.376.846

21.096.125

Langer dan vijf jaar

43.474.361

38.546.752

71.061.903

72.683.068

31-12-2012

31-12-2011

Eén jaar of korter

11.820.607

11.557.421

Langer dan één jaar, maar niet langer dan vijf jaar

13.555.027

11.220.090

7.567.920

7.095.128

32.943.554

29.872.639

Hoofdsommen renteswaps
Specificatie resterende looptijd:

Hoofdsommen valutaswaps
Specificatie resterende looptijd:

Langer dan vijf jaar
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Eén jaar of korter

De hoofdsommen van de caps en floors bedragen € 530.909 (2011: € 1.096.846) en van de swaptions
€ 1.005.000 (2011: € 990.000). Deze derivaten zijn opgenomen onder de renteswaps in bovenstaande tabel.
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Risicomanagement

Algemeen
Risicobeheer heeft een centrale plaats in de organisatie. Risicobewustzijn is een belangrijk onderdeel
van de bedrijfscultuur en komt tot uiting in de op soliditeit gerichte lange termijnstrategie van de
bank. De organisatie is erop gericht risico’s in een vroegtijdig stadium te onderkennen, te analyseren,
verantwoorde grenzen vast te stellen en deze te bewaken. Het risicobeheer wordt gekenmerkt door
het effectief inspelen op veranderende omstandigheden en het bieden van adequate kaders voor de
activiteiten van de bank. Dit helpt de bank haar sterke financiële positie en zeer lage kostenstructuur te
behouden.

Risk governance
De strategie van de bank stelt hoge eisen aan het risico management en de inrichting en handhaving
van een adequate interne beheersing. De NWB Bank hanteert een organisatiebrede aanpak voor haar
risicobeheersing en de controle daarop. Als belangrijk onderdeel van haar toezichthoudende taak
evalueert de Raad van Commissarissen en in het bijzonder de Audit- en Risicocommissie van de Raad,
de beheersing van de risico’s die aan de uitvoering van het bankbedrijf zijn verbonden. De directie stelt
de kaders voor het risicobeheer vast. Binnen deze kaders worden door de Asset & Liability Commissie
(ALCO) beslissingen genomen over de risico’s van de bank. In de ALCO zijn de directie, treasury, public
finance, risk management, finance & control en back office vertegenwoordigd.
In overeenstemming met de Code Banken is onder verantwoordelijkheid van de directie de
risicobereidheid (risk appetite) van de bank geactualiseerd en goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen. Hiermee is vastgelegd hoeveel, en op welke gebieden, de NWB Bank risico wenst
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te lopen bij het realiseren van haar strategische doelstellingen. De risicobereidheid wordt jaarlijks
geëvalueerd of, zo nodig, vaker in verband met belangrijke ontwikkelingen.
In het vervolg van deze paragraaf wordt het interne risicobeheersysteem per relevant type risico
beschreven. De bank verstrekt vrijwel alleen krediet aan overheden en overheidsgerelateerde bedrijven
en instellingen. Het tegenpartijrisico uit hoofde van derivaten en geldmarkttransacties wordt zoveel
onderpandvereisten. Per saldo zijn de kredietrisico’s gering en als gevolg daarvan de rentemarges ook.

RENTERISICO: “mogelijke invloed op winst en kapitaal als gevolg van rentefluctuaties”
Risico’s door fluctuaties in de rente ontstaan door verschillen in de rente- en looptijdcondities van de
uitgezette en opgenomen middelen. De bank voert een prudent beleid ten aanzien van deze risico’s.
Het beleid is het renterisico bankbreed te beheersen door het afsluiten van renteswaptransacties
zowel voor de actiefzijde als passiefzijde van de balans, waarbij de bank zich verplicht om op vooraf
overeengekomen momenten het verschil tussen de vaste en variabele rentetarieven, berekend op basis
van een overeengekomen hoofdsom, uit te wisselen.
Sinds de kredietcrisis is de bank geconfronteerd met risico’s uit hoofde van (mutaties in) spreads
ten opzichte van haar benchmark, de swaprentes. De hogere mate van risicoaversie heeft erin
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mogelijk beperkt door middel van een limietsysteem, minimum kredietwaardigheidvereisten en

geresulteerd dat de bank zich momenteel voor langere termijnen moet financieren tegen de swaprente
met een opslag, waar dit in het verleden tegen swaptarieven gebeurde. Tegelijkertijd kan de bank
zich voor de kortere termijn (tot 12 maanden) financieren tegen rentes lager dan de swaprente. Deze
spreadontwikkelingen leiden tot mutaties in de marktwaarde van activa en passiva en beïnvloeden ook
het renteresultaat (ontvangen rente minus betaalde rente).
Prudent beleid, aangevuld met een daarop afgestemd beheersysteem vormt de basis voor de berekening,
bewaking en beheersing van de renterisico’s. De ALCO bepaalt de omvang van de risico’s binnen
de vastgestelde kaders. Voor het beheer wordt gebruik gemaakt van DV01 limieten (zie hieronder
voor uitleg), een rentetypische gap-analyse, een Earnings at Risk maatstaf en scenarioanalyses.
Voorts worden de uitkomsten van ingenomen posities geanalyseerd met behulp van winstprognoses,
rentemarge-analyse en performance analyse. Ook deze managementinformatie is van belang voor het
besluitvormingsproces in de ALCO.

Rentegevoeligheidsanalyse (DV01)
Het renterisicomanagement instrumentarium is aan het begin van het verslagjaar herzien mede in het
licht van de overgang in 2011 van IFRS-EU (reële waarde optie) naar NL GAAP met toepassing van hedge
accounting.
Tot 2012 hanteerde de bank de modified duration als maatstaf voor (het limiteren van) de
rentegevoeligheid van financiële instrumenten. De duration maatstaf is een relatieve maatstaf voor de
gehele bankportefeuille gerelateerd aan de marktwaarde van het eigen vermogen.
Met ingang van 2012 wordt DV01 (Dollar Value of a Basis Point) als renterisico maatstaf gehanteerd. Deze
van duration afgeleide absolute maatstaf geeft in geldeenheden de prijs of marktwaarde verandering aan
als gevolg van één basispunt (0,01%) verandering van de rentecurve.
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Voor de totale portefeuille geldt een limiet van € 1,5 miljoen, deze is gerelateerd aan het
toetsingsvermogen. De rentegevoeligheid van de hedge portefeuille wordt beheerst aan de hand van
DV01 limieten voor verschillende tijdsintervallen. Het doel van de set van limieten is het risico van hedge
ineffectiviteit te beperken. De DV01 van de totale portefeuille bedroeg per eind 2012 € 1,2 miljoen.

Korte termijn renterisico
hanteert de NWB Bank de maatstaf Earnings at Risk voor de korte termijn, met als doel grenzen
te stellen aan de volatiliteit van het renteresultaat in de eerstkomende 365 dagen. Het betreft een
simulatiemaatstaf waarbij het verwachte renteresultaat in de komende twaalf maanden bij verschillende
rentescenario’s wordt afgezet tegen de uitkomst van een basisscenario. Per eind 2012 lagen de
uitkomsten voor deze scenario’s binnen de daarvoor gehanteerde limieten.

Gap-analyse
Hieronder is een rentetypische gap-analyse weergegeven. De tabel is gebaseerd op interne rapportages.
Deze analyse wordt binnen de ALCO gebruikt voor het beoordelen van de posities van de bank op de
rentecurve.
31 december 2012

Totaal

(in miljoenen euro’s)

3 mnd
of korter

3 mnd
- 1 jaar

1 jaar
- 5 jaar

Langer
dan 5 jaar

Activa
Kredieten en vorderingen

96
67.858

15.008

4.536

20.202

28.112

1.381

763

101

176

341

Derivaten met een vaste rente

28.915

2.504

1.619

6.405

18.387

Derivaten met een variabele rente

43.749

38.320

5.420

2

7

141.903

56.595

11.676

26.785

46.847

27.966

4.554

1.984

10.572

10.856

Rentedragende waardepapieren

Totaal activa

Passiva
Bankiers toevertrouwde middelen en
schuldbewijzen
Derivaten met een vaste rente

64.471

10.365

3.771

15.894

34.441

Derivaten met een variabele rente

47.336

41.726

5.017

321

272

139.773

56.645

10.772

26.787

45.569

Totaal activa minus passiva 2012

2.130

-50

904

-2

1.278

Totaal activa minus passiva 2011

2.184

-832

2.281

-19

753

Totaal passiva
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Naast de DV01 maatstaf die inzicht geeft in het renterisico over de totale looptijd van de portefeuille

Weergegeven is de contante waarde van alle instrumenten op basis van de swapcurve. De derivaten zijn
inclusief hoofdsommen om de renteposities duidelijker weer te geven. Bovenstaande heeft tot gevolg dat
geen directe aansluiting met de balans kan worden gemaakt.

Scenario-analyse
Door de NWB Bank worden scenarioanalyses gebruikt om additioneel inzicht te verkrijgen in het
renterisico. Een gangbaar scenario hiervoor is het berekenen van de mutaties in de marktwaarde van het
eigen vermogen bij een parallelle verschuiving van de rente van -100 basispunten (bp) en +100 bp.

In onderstaande tabel wordt het effect van deze plotselinge verandering van de rente per 31 december
2012 weergegeven. Getoond wordt de marktwaardeverandering die hierdoor optreedt. Deze wordt
vervolgens uitgesplitst naar het effect op het jaarresultaat en het effect op de toekomstige jaarresultaten.
Het langetermijn effect geeft slechts een opportunity loss aan. Anders gezegd, indien de NWB Bank
de rentepositie volledig had ingedekt dan zou het toekomstig resultaat € 154 miljoen hoger zijn bij een
rentestijging van 100 bp.
Direct effect
op winst- en
verliesrekening

Lange termijn effect
op toekomstige winsten verliesrekening

Renteschok + 100 bp

- 117

37

- 154

Renteschok - 100 bp

140

- 25

165

Op basis van rentescenario’s wordt de gevoeligheid van de bank voor niet-parallelle veranderingen van
de rentecurve door de ALCO beoordeeld en zo nodig beperkt. Tevens worden scenarioanalyses gebruikt
om de gevoeligheid van de bank voor mutaties in de spread ten opzichte van de swapcurve te beoordelen.
Voor het verder beheersen van dit spreadrisico is in 2012 een zogenoemde spread DV01 maatstaf met
bijbehorende limiet ingevoerd. Dit is een indicator voor de looptijdmismatch tussen de opgenomen
financiering en de uitgezette leningen. De spread DV01 wordt gekwantificeerd aan de hand van de
rentegevoeligheid van alle (langlopende) leningen en financiering en lag eind 2012 binnen de daarvoor
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Totale
marktwaarde
verandering

(in miljoenen euro’s)

gehanteerde limiet.
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LIQUIDITEITSRISICO: “mogelijke invloed op winst en kapitaal als gevolg van het niet in staat
zijn aan de opeisbare verplichtingen te voldoen zonder onaanvaardbare verliezen te lopen”
De NWB Bank beschikt over een AAA kredietstatus. Met deze kredietstatus is de NWB Bank ruimschoots
in staat om onder normale omstandigheden huidige en toekomstige liquiditeitsbehoeften in de markt
in te dekken. In geval van stagnatie in de markt beschikt de NWB Bank over ruime mogelijkheden,
onder meer in de vorm van liquide activa en mogelijkheden tot onderpand bij De Nederlandsche
Bank N.V. (DNB), om te allen tijde opgenomen leningen terug te betalen en nieuwe uitzettingen te
financieren. De NWB Bank heeft momenteel een royale onderpandpositie bij DNB. Nagenoeg de gehele
kredietportefeuille van de NWB Bank is beleenbaar bij DNB. De onderpandwaarde van het in onderpand
bij DNB gegeven deel van de portefeuille bedraagt € 9,9 miljard ultimo 2012 (€ 11,0 miljard ultimo 2011).
Hiervan heeft de NWB Bank echter geen gebruik gemaakt. Voor kortlopende financiering wordt door de
NWB Bank met name een beroep gedaan op de commercial paper markt. Op 31 december 2012 staat
€ 9,5 miljard uit aan commercial paper. Het ECP-programma is € 15 miljard groot.
De liquiditeitspositie wordt dagelijks bewaakt. Liquiditeitsbeheer heeft tot doel ervoor te zorgen
dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om niet alleen voorziene maar ook onvoorziene
financieringsbehoeften te kunnen opvangen. Het management van de bank wordt dagelijks geïnformeerd
met behulp van een liquiditeitstypische gap-analyse, waarin verschillen tussen te ontvangen en te
betalen kasstromen worden weergegeven. Een drietal limieten wordt gehanteerd om de feitelijke
liquiditeitstekorten op de korte termijn te beperken.
Ten aanzien van de Bazel III ratio’s inzake liquiditeit (LCR) en funding (NSFR) voldoet de NWB Bank aan
de intern gestelde targets voor deze ratio’s ultimo 2012. Deze targets zijn opgenomen in het Bazel III
migratieplan dat is voorgelegd aan DNB.

Zoals onder ‘scenarioanalyse’ is opgemerkt geldt een maximum voor het absolute liquiditeitstekort
oftewel financieringsbehoefte op enig moment in de toekomst. In 2012 heeft de bank om aan deze norm,
binnen de gestelde overgangsperiode, te kunnen voldoen € 4 miljard meer lang gefinancierd dan het lang
heeft uitgezet.
In 2012 is een ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) uitgevoerd waarbij de beheersing
waarin de maatregelen staan beschreven die de bank kan nemen in geval van liquiditeitsstressscenario’s.
De balanscategorieën uitgesplitst naar resterende looptijd, inclusief alle toekomstige rentestromen
en nominale waarden van vreemde valuta derivaten en voor winstverdeling, kunnen als volgt worden
weergegeven. In de vergelijkende cijfers zijn ook de nominale waarden opgenomen voor rentederivaten:

(in miljoenen euro’s)

Totaal

3 mnd
of korter

3 mnd
- 1 jaar

1 jaar
- 5 jaar

Langer
dan 5 jaar

Activa
Kasmiddelen

1.649

1.649

-

-

-

74.545

8.523

4.080

23.171

38.771

1.412

6

246

689

471

Immateriële activa

2

-

-

-

2

Materiële vaste activa

6

-

-

-

6

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

18.001

354

314

2.286

15.047

138

-

-

Bankiers. kredieten en vorderingen
Rentedragende waardepapieren

Derivaten
Overige activa

138

Totaal per 31 december 2012

95.753

10.532

4.778

26.146

54.297

Totaal per 31 december 2011

85.922

7.709

4.884

23.168

50.162

63.815

12.348

25.251

21.744

379

-

379

-

-

29.482

453

1.196

5.585

22.248

Passiva
Bankiers. toevertrouwde middelen en
schuldbewijzen
Overige passiva
Derivaten
Voorzieningen

4.472

3

-

-

-

3

27

-

27

-

-

2

-

-

-

2

1.226

-

-

-

1.226

Totaal per 31 december 2012

94.934

12.801

6.074

30.836

45.223

Totaal per 31 december 2011

84.472

14.426

5.058

27.173

37.815

Vennootschapsbelasting
Latente Vennootschapsbelasting
Eigen vermogen
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van het liquiditeitsrisico centraal staat. In dit kader is een formeel Contingency Funding Plan vastgesteld
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KREDIETRISICO: “mogelijke invloed op winst en kapitaal als gevolg van niet nagekomen
verplichtingen door een tegenpartij”
Het beleid van de bank is gericht op een zeer goede kwaliteit van de kredietportefeuille. De NWB Bank
verstrekt voornamelijk kredieten aan overheden en instellingen die door de overheid worden
gegarandeerd (inclusief een beperkte effectenportefeuille). In geringe mate zijn ook kredieten verstrekt
dat kredietverlening aan de private sector niet is toegestaan. Voorts is er in zeer beperkte mate sprake
van kredietverlening aan overheden in West-Europese landen, waarbij dezelfde kwaliteitseisen worden
gesteld als voor binnenlandse kredietverlening. Ten slotte zijn er transacties met financiële instellingen,
waaronder valuta- en renteswaps, uit hoofde waarvan tegenpartijrisico ontstaat.
Bij de financiering van Nederlandse overheden worden door de bank geen limieten gehanteerd.
Alle overige kredieten zijn opgenomen in het kredietbeoordelingssysteem van de bank. Indien een
kredietlimiet aan een tegenpartij wordt toegekend, dan wordt die jaarlijks, of zo vaak als nodig, aangepast
aan de actuele ontwikkelingen. Gezien het bijna risicovrije en daarnaast solvabiliteitsvrije karakter van
het overgrote deel van de kredietrelaties van de bank, is het kredietrisico van de bank beperkt, hetgeen
ook tot uitdrukking komt in de robuuste BIS solvency ratio.
Het gewogen kredietrisico (inclusief nog in te gane leningen) waaraan de NWB Bank conform de normen
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aan overheidsbedrijven zonder overheidsgarantie (Nederlandse nutsbedrijven). Statutair is bepaald

van DNB onderhevig is, is op de verslagdatum als volgt:
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Nominaal
2012

Gewogen
2012

Nominaal
2011

Gewogen
2011

2.056

0

1.471

0

Regionale overheden

16.077

0

15.060

0

Instellingen met afgeleide overheidstaak

48.419

425

44.598

387

Ontwikkelingsbanken

66

0

63

0

Internationale organisaties

12

0

12

0

7.713

324

5.893

556

746

174

792

158

10

10

11

11

75.099

933

67.900

1.112

(in miljoenen euro’s)

Centrale overheden

Bancaire tegenpartijen
RMBS (NHG) notes
Overige
Totaal

De meeste uitzettingen van de NWB Bank vallen in de categorie met een 0%-weging, hetgeen betekent
dat het kredietrisico zeer beperkt wordt geacht. De tegenpartijrisico’s en geldmarktuitzettingen vallen
onder de 20%- en 50%-wegingcategorie. De portefeuille van RMBS (NHG) notes valt grotendeels onder
de 20% wegingcategorie, en voor een beperkt deel in de 100% en 350% wegingcategorieën. Tenslotte zijn
de kredieten aan Nederlandse nutsbedrijven in de 100%-wegingscategorie opgenomen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de onderverdeling van de door de bank verstrekte kredieten:
Portefeuille in nominale waarden

2012

2011

Waterschappen

4.868

4.751

Gemeenten

6.819

6.838

(in miljoenen euro’s)

Woningbouw
Zorginstellingen

384

447

31.492

28.936

3.509

3.461

Overig onder garantie van overheden

527

499

Gemeenschappelijke regelingen

224

222

N.V. Overheidsbedrijven

257

248

62

72

48.142

45.474

Overige

Bovenstaande klantgroepen zijn voornamelijk overheden en door overheden gegarandeerde entiteiten.
De bank heeft nimmer te maken gehad met een oninbare vordering. Door adequate garanties en het
zeer beperkte kredietrisico worden geen verliezen op verstrekte kredieten verwacht. Er is dan ook geen
voorziening voor oninbare vorderingen getroffen. Zowel gedurende het jaar als op balansdatum zijn de
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Andere overheden

betalingsachterstanden qua omvang zeer gering en van zeer korte duur.
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Voor het beheer van het renterisico en valutarisico maakt de NWB Bank gebruik van derivaten. Om het
kredietrisico dat deze derivaten met zich mee brengen zo beperkt mogelijk te houden, doet de NWB Bank
in principe alleen transacties met tegenpartijen met een rating van minimaal single-A en zijn er limieten
gesteld om het risico per tegenpartij met betrekking tot derivaten te beperken. De marktwaarden van
deze derivaten kunnen, afhankelijk van afspraken met tegenpartijen, worden afgedekt door middel
van collateral agreements (CSA’s). Het beleid van de bank is erop gericht met alle tegenpartijen CSA’s
af te sluiten en netting agreements van toepassing te laten zijn. Met een aantal partijen is de ISDA
overeenkomst aangepast. Voor de individuele derivatenportefeuilles met alle tegenpartijen, en ook
voor de totale derivatenportefeuille, geldt dat het portefeuillebeheer, de monitoring en het collateral
management de afgelopen jaren is geïntensiveerd. Zo wordt bijvoorbeeld de concentratie binnen
de swapportefeuille beoordeeld en gestuurd, en wordt de spreiding van de swapportefeuille over de
ratingcategorieën en de landen gemonitord. Binnen de totale derivatenportefeuille is meer dan 15%
van de contracten op basis van hoofdsommen gesloten met financiële instellingen met minimaal een
double-A rating. De totale marktwaarde exposure uit hoofde van derivaten op financiële tegenpartijen
is ultimo 2012 € 1,387 miljoen, hiervan is € 969 miljoen afgedekt door onderpand geleverd aan de bank
(2011: € 2,538 miljoen, resp. € 1,491 miljoen). De totale marktwaarde exposure uit hoofde van derivaten
van financiële tegenpartijen op de bank bedraagt ultimo 2012 € 7,243 miljoen, hiervan is € 6,725 miljoen
afgedekt door onderpand geleverd door de bank (2011: € 4,523 miljoen, resp. € 4,330 miljoen).

Onderstaande tabellen geven het tegenpartijrisico per ratingcategorie weer, waarbij de ratingcategorie is
gebaseerd op de rating per tegenpartij van S&P en Moody’s:
Positieve vervangingswaarden derivaten
Rating

Reële
waarde

Onderpand

AAA

1.190

187

175

AA

3.372

337

75

A

14.390

863

719

Totaal

18.952

1.387

969

Nominaal

Reële
waarde

Onderpand

AA

11.742

838

789

A

72.996

6.376

5.937

316

29

-

85.054

7.243

6.725

Negatieve vervangingswaarden derivaten
Rating

BBB
Totaal

Settlement risico is het risico dat bij de afwikkeling van transacties wel aan de eigen verplichtingen
wordt voldaan, maar door de tegenpartij niet aan haar verplichtingen wordt voldaan. Dit zal bijvoorbeeld
aanwezig zijn bij de finale uitwisseling van de hoofdsom van vreemde valuta swaps, waarmee de
bijbehorende vreemde valuta funding wordt afgelost. Het valuta risico dat hierbij ontstaat wordt één-opéén afgedekt middels valuta swaps. Voornamelijk bij de betaling en de ontvangst van vreemde valuta is er
sprake van settlement risico dat door de bank wordt gemonitord.

VALUTARISICO: “mogelijke invloed op winst en kapitaal als gevolg van het verloop van
valutakoersen”
Het beleid is gericht op het structureel uitsluiten van valutarisico’s zowel voor verstrekte als opgenomen
gelden. Beheer van het valutarisico speelt vooral een rol bij de door de bank opgenomen gelden. De
NWB Bank neemt in belangrijke mate middelen in vreemde valuta op. De hieruit voortvloeiende
valutarisico’s worden direct in zijn geheel door valutaswaps afgedekt.
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Nominaal
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Onderstaande tabel geeft de nominale waarden in miljoenen aan in lokale valuta.

2012
CCY

Actief

Passief Derivaten
-1.906

1.906

Actief

-

Passief

Derivaten

-1.366

1.366

Totaal
-

CAD

-416

416

-

-609

609

-

CHF

-5.747

5.747

-

-5.443

5.443

-

GBP

-4.056

4.056

-

-3.332

3.332

-

HKD

-1.253

1.253

-

-2.311

2.311

-

-430.560

430.560

-

-480.969

480.969

-

-4.125

4.125

-

-500

500

-

JPY
NOK
NZD

-230

230

-

-33

33

-

SEK

-2.100

2.100

-

-865

865

-

-22.942

22.804

-

-22.436

22.276

-

-

-

-

-125

125

-

USD

138

ZAR

160

OPERATIONEEL RISICO: “mogelijke invloed op winst en kapitaal als gevolg van
ontoereikende of gebrekkige interne processen en systemen, van ontoereikend of
gebrekkig menselijk handelen dan wel van externe gebeurtenissen”
Als belangrijke bronnen van operationeel risico onderkent de NWB Bank storingen in systemen voor
informatievoorziening, transactieverwerking en verevening of de niet-adequate werking van procedures,
in het bijzonder bij nieuwe diensten of producten, alsmede frauduleuze en/of onbevoegde handelingen
van medewerkers of derden.

Procedures
In het kader van het beheer van operationele risico’s zijn de belangrijke processen beschreven. De
interne accountantsdienst toetst regulier of de diverse procedures goed worden nageleefd en nog
effectief zijn. De procedurebeschrijvingen worden periodiek geactualiseerd.

Nieuwe producten of diensten
Het productgoedkeuringsproces is de procedure die binnen de bank wordt doorlopen om te beslissen
of een bepaald product voor eigen rekening en risico of ten behoeve van haar klanten zal worden
geproduceerd of gedistribueerd of dat een nieuwe markt zal worden betreden. Bij dit proces wordt
breed getoetst op aspecten van transparantie en het beheersen van risico’s. Nieuwe producten worden
niet op de markt gebracht of gedistribueerd zonder een zorgvuldige afweging van de risico’s door de
risicomanagementfunctie binnen de bank en zorgvuldige toetsing van andere relevante aspecten. De
directie is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het productgoedkeuringsproces. De
interne accountantsdienst controleert op basis van de jaarlijkse risicoanalyse of opzet, bestaan en
werking van het proces effectief zijn, en informeert de directie en de Audit- en Risicocommissie omtrent
de uitkomsten hiervan.
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AUD

Totaal

2011

102

Incidenten
In het geval van incidenten worden deze aan de compliance officer gemeld. Desgevraagd door directie
doet de interne accountantsdienst vervolgens onderzoek naar de oorzaken. De compliance officer stelt zo
nodig maatregelen voor aan directie om het zich voordoen van soortgelijke incidenten in de toekomst te
voorkomen.

Om storingen in de informatievoorziening te voorkomen investeert de NWB Bank continu in de
verbetering van haar systemen. Kernwoorden hierbij zijn beveiliging, integratie, beheersbaarheid en
continuïteit. Met een overzichtelijke infrastructuur en ICT-organisatie, alsmede optimale beveiliging van
ICT componenten streeft de NWB Bank ernaar de gevolgen van operationele storingen zoveel mogelijk
te beperken. Hiertoe zijn onder meer voor alle in gebruik zijnde hard- en software adequate serviceen onderhoudscontracten afgesloten, wordt ICT-personeel opgeleid en zijn voor back-up, recovery en
uitwijkmogelijkheden contracten met externe partijen afgesloten. In noodsituaties beschikt de NWB Bank
over een externe locatie, waar zij haar kernactiviteiten in zijn geheel kan voortzetten. In de loop van 2013
komt een online uitwijk-omgeving beschikbaar waar in het geval van calamiteiten de ICT-dienstverlening
direct kan worden voortgezet. Dit project wordt in 2013 afgerond.
In 2012 is verder gewerkt aan het project ‘verbetering managementinformatievoorziening’. Door middel
van inrichting van een datawarehouse is een kwaliteitsslag gemaakt in de dataverzameling en de
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Informatiesystemen

robuustheid van de managementinformatie en rapportages.
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Outsourcing
De NWB Bank heeft haar back-office voor betalingsverkeer voor klanten en ook de daaraan gelieerde
ondersteunende ICT activiteiten in 2006 uitbesteed. Dit houdt in dat bepaalde diensten plaatsvinden
buiten de kern van de onderneming. De directe organisatorische beheersing is hierdoor afgenomen zodat
een additioneel beheersinstrumentarium is opgezet, omdat de NWB Bank verantwoordelijk blijft voor
het betalingsverkeer. Dit beheersinstrumentarium is gericht op een beheerste, en daarom meetbare en
verifieerbare dienstverlening.

Integriteit en compliance
De NWB Bank hecht sterk aan haar reputatie van een solide en integere bank voor de overheid.
Compliance en integriteit zijn binnen het beheersysteem van de NWB Bank dan ook belangrijke
aandachtsgebieden. De bank wil er tegenover haar klanten en investeerders geen twijfel over laten
bestaan dat zij met een gerust hart van haar diensten gebruik kunnen maken dan wel hun gelden veilig
kunnen onderbrengen.
Voortvloeiend uit de Code Banken hebben de leden van de directie de moreel-ethische verklaring
ondertekend. De principes van deze moreel-ethische verklaring gelden voor alle medewerkers en zijn
nader uitgewerkt in een gedragscode. De gedragscode maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst.
Daarnaast is de gedragscode zowel op intranet als op de website van de bank geplaatst. In 2013 zullen de
leden van de directie en de Raad van Commissarissen de bankierseed afleggen uit hoofde van de per 1
januari 2013 in werking getreden Regeling eed of belofte financiële sector.
De compliancefunctie is binnen de NWB Bank ingevuld door de diverse taken die hieruit voortvloeien
deels onder te brengen bij de afdeling juridische zaken en voor wat betreft het toezicht op de naleving
van de insiderregeling bij een externe toezichthouder. De externe toezichthouder rapporteert aan de

directie en de Raad van Commissarissen, terwijl de interne compliance officer rechtstreeks rapporteert
aan de directie. Deze rapportagelijnen bevestigen het belang dat de bank hecht aan het interne toezicht
en de werkzaamheden van beide compliance officers. De uit het toezicht voortvloeiende voorschriften en
gedragsregels vormen een belangrijk onderdeel bij de invulling van de compliancefunctie.

Juridisch risico
de NWB Bank is zorg te dragen voor een goede en degelijke financiële dienstverlening. De snelle
opeenvolging van nieuwe en complexe wet- en regelgeving de laatste jaren vergroot de druk op de
beheersing van juridische risico’s. Door frequente aandacht voor ontwikkelingen in wet- en regelgeving
en door zoveel mogelijk gebruik te maken van standaardcontracten wordt ernaar gestreefd de juridische
risico’s voor zowel de NWB Bank als haar cliënten te beperken. Voor juridische vraagstukken en
beoordeling van documentatie rondom transacties worden indien nodig externe adviseurs ingeschakeld.

Kapitaalbeheersingsbeleid
De NWB Bank heeft in 2012 aan alle van buitenaf opgelegde en interne kapitaalvereisten voldaan.
De ratingdoelstelling is het handhaven van de hoogst mogelijke status, te weten de rating van de
Nederlandse Staat. De ratingbureaus Moody’s en Standard & Poor’s (S&P) hebben de AAA-rating in hun
jaarlijkse beoordeling bevestigd. Tegelijkertijd met de bevestiging van de AAA-rating heeft S&P voor de
bank een ‘negative outlook’ afgegeven, eenzelfde vooruitzicht als geldt voor de Nederlandse Staat. S&P
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Net zoals elke andere bancaire organisatie loopt de NWB Bank juridisch risico. Uitgangspunt van

merkt de NWB Bank, als publiekesectorbank, aan als een Government Related Entity (GRE) met een
uitzonderlijk hoge waarschijnlijkheid van ‘extraordinary government support’, waardoor de rating van de
bank verbonden is aan die van de Nederlandse Staat.
De belangrijkste vermogensratio is berekend volgens door de Wet Financieel Toezicht (Wft) gestelde
normen welke zijn afgeleid van de internationale solvabiliteitsrichtlijnen van het Bazels Comité voor
het Bankentoezicht. De ratio vergelijkt het totale aansprakelijke vermogen van de bank (na aftrek van
voorgenomen dividenduitkeringen) met het totaal van de naar risicocategorie gewogen activa en buiten
balansposten. Het minimaal vereiste percentage voor het totaal aansprakelijk vermogen bedraagt 8% van
de naar risico gewogen activa.
Per 1 januari 2008 is de bank overgegaan van het Bazel I naar het Bazel II toezichtregime. Het Bazel II
toezichtregime onderscheidt drie pijlers:
Pijler 1: 

de minimumkapitaaleisen per risicosoort: kredietrisico, marktrisico,
operationeel risico en concentratierisico;

Pijler 2:

interne processen voor het risicobeheer en bepalen van interne kapitaaleisen:
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) en Internal Capital
Adequacy Assessment Process (ICAAP), Outlier criterium en stresstesten;

Pijler 3:

eisen aan publicatie van financiële kengetallen: marktdiscipline en
transparantie.

Ad 1) Pijler 1
De gestandaardiseerde methode voor kredietrisico maakt gebruik van externe ratings die zijn gekoppeld
aan bepaalde risicogewichten. De NWB Bank gebruikt hierbij de credit ratings van Moody’s en S&P.
Het marktrisico betreft risico’s in de handelsportefeuille en valuta- en grondstoffenrisico’s. De
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NWB Bank houdt geen handelsportefeuille aan en kan voor eventueel resterend marktrisico een
opslag op het kredietrisico hanteren volgens de gestandaardiseerde methode. Bij de berekening van
het toetsingsvermogen voor operationeel risico gebruikt de NWB Bank de basisindicatorbenadering.
Hierbij wordt 15% van de relevante indicator genomen als uitgangspunt voor het operationeel risico.
De relevante indicator is het driejaarsgemiddelde van de som van de jaarlijkse netto rentebaten en de
jaarlijkse netto niet-rentebaten einde boekjaar. Voor de NWB Bank beperkt de indicator zich tot de netto
posities van de NWB Bank hangen met name samen met de swapportefeuille. Deze posities worden
zoveel mogelijk beperkt met behulp van CSA’s en de toepassing van netting.
Berekening van Pijler 1 BIS solvency ratio per verslagdatum:

2012

2011

Eigen vermogen exclusief herwaarderingsreserve en dividendreservering

1.225

1.185

1

3

1.226

1.188

Gewogen kredietrisico

933

1.112

Gewogen operationeel risico

170

203

Totaal gewogen risico (B)

1.103

1.315

BIS solvency ratio (A/B)

111%

90%

Herwaarderingsreserve (Tier-2 kapitaal)
Totaal eigen vermogen (A)
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rentebaten. Met de regeling Grote Posities wordt het concentratierisico van een bank beperkt. De grote
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Het eigen vermogen dat vrijwel geheel uit Tier-1 kapitaal bestaat, steeg in 2012 met € 38 miljoen tot
€ 1.226 miljoen (ultimo 2011: € 1.188 miljoen). De stijging van de ratio is grotendeels het gevolg van het
verder mitigeren van het risico op swaptegenpartijen door het sluiten van collateral support agreements
met enkele swaptegenpartijen, waarmee de bank dat nog niet had gedaan.
Ad 2) Pijler 2
De SREP is een evaluatie door de toezichthouder DNB, waarin zij probeert vast te stellen dat een bank
haar solvabiliteitsbeheer en kapitaaltoereikendheid en haar ICAAP op orde heeft. Het Outlier criterium
stelt een maximum aan het renterisico dat een bank mag lopen op haar eigen vermogen. Stresstesten
kunnen worden toegepast onder zowel pijler 1 als pijler 2. Door middel van gevoeligheidsanalyses of
scenario’s kunnen banken beter inzicht krijgen in hun risicoprofiel. NWB Bank gebruikt stress testing op
reguliere basis en aanvullend bij bijzonder ontwikkelingen.
Ad 3) Pijler 3
Marktdiscipline en transparantie in de publicatie van solvabiliteitsrisico’s zijn een belangrijk onderdeel
van de Bazel regels onder Pijler 3. Centraal in deze publicaties staan gegevens over de solvabiliteit en
het risicoprofiel van een bank. In dit verslag wordt hier invulling aan gegeven middels bijvoorbeeld de
transparantie over het gehanteerde risicomanagement, in overeenstemming met het doel van IFRS 7. Het
gaat hierbij om informatie over kapitaalstructuur, kapitaaltoereikendheid, risicobeheersing en
risicometing. Voor Pijler 3 disclosures geldt dat het uitgangspunt ligt in Pijler 1. Hiermee is Pijler 3 meer
prescriptief dan IFRS 7, die een ‘management approach to risk disclosures’ kent. De wijze van
presenteren is onder Pijler 3 echter minder uitgebreid voorgeschreven dan onder IFRS. De NWB Bank
heeft haar disclosure beleid vastgelegd en openbaar gemaakt via de website. Het doel van het disclosure
beleid van de NWB Bank is om op functionele wijze zo transparant mogelijk te zijn naar haar
belanghebbenden.

De ontwikkelingen in verband met de introductie van het Bazel III toezichtregime zijn beschreven in het
directieverslag.
35

Informatie over verbonden partijen

Als verbonden partijen zijn aangemerkt de aandeelhouders, de directie en de leden van de raad van
commissarissen. Inzake de verplichte vermelding met betrekking tot verbonden partijen, is bij de

Voor een nadere toelichting op de bestuursbezoldigingen en –leningen alsmede de bijdrage aan de
Stichting NWB Fonds, wordt verwezen naar de toelichting onder 4 en 5.
Ultimo 2012 staat voor een bedrag van € 5.252 miljoen aan kredieten uit aan aandeelhouders, verstrekt
tegen marktconforme condities (2011: € 5.171 miljoen).
36

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich in de periode na balansdatum tot en met de datum van opstellen van de jaarrekening
geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van dusdanige invloed zijn op het beeld van de
jaarrekening dat vermelding op deze plaats nodig zou zijn.
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Directie en Raad van Commissarissen

Directie
R.A. Walkier
Drs. L.M.T. van Velden		
F.J. van der Vliet RBA
Raad van Commissarissen
Prof. dr. R.G.C. van den Brink
Mr. drs. P.C.G. Glas
Prof. dr. A.F.P. Bakker
Drs. E.F. Bos
Drs. V.I. Goedvolk
Dr. J.J.M. Jansen
Drs. M.B.G.M. Oostendorp
A. van Vliet-Kuiper
Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst

Den Haag, 7 maart 2013
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NWB Bank geen sprake van bijzonderheden.
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Overige gegevens
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Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2012 van Nederlandse Waterschapsbank
N.V. te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en
de winst-en-verliesrekening, overzicht van het totaalresultaat, verloopstaat van het eigen vermogen
en het kasstroomoverzicht over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag,
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De
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Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nederlandse
Waterschapsbank N.V.

directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s
dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het
maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
inrichten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de
vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Nederlandse Waterschapsbank N.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Amstelveen, 7 maart 2013
KPMG Accountants N.V.
M. Frikkee RA
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Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn
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Statutaire
winstbestemmingsregeling
Artikel 21
1 Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap
groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal, vermeerderd
met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
2 De volgens de vastgestelde winst- en verliesrekening behaalde jaarwinst wordt als volgt aangewend:
a de directie is bevoegd met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen de winst
geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan de reserves;
b de na reservering eventueel resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering;
c voor zover de algemene vergadering niet besluit tot uitkering van winst over enig boekjaar, wordt deze
winst aan de reserves toegevoegd.
3 De algemene vergadering kan uitsluitend op grond van een door de raad van commissarissen
goedgekeurd voorstel van de directie besluiten tot uitkering van winst ten laste van een voor uitkering
vatbare reserve.
4 Voor zover er winst in de vennootschap is, kan de directie onder goedkeuring van de raad van
commissarissen besluiten tot uitkering van een interim-dividend, met inachtneming van het in het
eerste en tweede lid bepaalde, blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het
bepaalde in artikel 105, vierde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5 De algemene vergadering kan op een door de directie - onder goedkeuring van de raad van
commissarissen - gedaan voorstel besluiten aan de aandeelhouders, ten laste van het hun toekomende
deel van de winst, als dividend of interim-dividend andere waarden dan contanten uit te keren.
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Deze is met ingang van het boekjaar 2005 gebaseerd op artikel 21 van de statuten, en luidt als
volgt:
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Voorgestelde winstverdeling
(in duizenden euro’s)

2011

40.034

74.715

Het voorstel tot winstbestemming luidt als volgt:
Dividend in contanten op aandelen A

0%

-

0%

-

Dividend in contanten op aandelen B

0%

-

0%

-

Door de Raad van Commissarissen goedgekeurde
reservering ten gunste van de reserves

-

-

40.034

74.715

40.034

74.715
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Winst boekjaar

2012
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Lijst van aandeelhouders per 1 januari 2013
aantal

aantal

aandelen A

aandelen B

à € 115

à € 460

627

301

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

281

60

2.016

483

Hoogheemraadschap van Delfland

755

60

Waterschap De Dommel

533

360

Wetterskip Fryslân

3.309

100

Waterschap Groot Salland

1.588

195

Waterschap Hollandse Delta

1.893

143

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

4.399

204

Waterschap Hunze en Aa’s

1.915

175

Waterschap Noorderzijlvest

1.107

170

Waterschap Peel en Maasvallei

1.866

153

Provincie Drenthe

15

25

Provincie Friesland

24

25

Provincie Gelderland

44

50

Provincie Limburg

11

20

Provincie Noord Brabant

33

40

Provincie Noord Holland

43

60

Provincie Utrecht

43

60

Provincie Zeeland

15

20

Provincie Zuid Holland

33

40

648

37

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Reest en Wieden
Waterschap Regge en Dinkel

655

300

3.968

437

535

146

Waterschap Rijn en IJssel

5.666

345

Hoogheemraadschap van Rijnland

4.858

289

Waterschap Scheldestromen

4.380

166

610

430

1.208

3.333

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

224

47

Waterschap Vallei en Veluwe

631

88

6.503

123

42

26

50.478

8.511

Waterschap Rivierenland
Waterschap Roer en Overmaas

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Staat der Nederlanden

Waterschap Velt en Vecht
Waterschap Zuiderzeeland
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Waterschap Aa en Maas
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Overzicht principes Code Banken
TOEPASSING

2.

Raad van Commissarissen

2.1

Samenstelling en deskundigheid

2.1.1

RvC Reglement1 artikel 2.7

2.1.2	Statuten2 artikel 17 lid 1 en 8: De vennootschap heeft een raad van commissarissen, welke
uit ten minste zeven en ten hoogste elf leden bestaat. Het aantal commissarissen wordt door
de algemene vergadering vastgesteld. Met de benoeming van twee commissarissen op de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 november 2012 is de Raad
van Commissarissen tijdelijk uitgebreid naar negen leden.
Tevens Profielschets RvC3 artikelen 2.3 en 2.4.
2.1.3

Profielschets RvC artikel 1.5 en RvC Reglement artikel 1.1.

2.1.4

Profielschets RvC artikel 1.6.

2.1.5

Profielschets RvC artikel 2.6.

2.1.6

RvC Reglement artikel 1.9.

2.1.7

RvC Reglement artikel 13.1.

2.1.8

RvC Reglement artikel 3.2 sub a.

2.1.9

RvC Reglement artikel 6.3.

2.1.10

RvC Reglement artikelen 6.3 en 6.4.

2.2

Taak en werkwijze

2.2.1

RvC Reglement artikel 1.8.

2.2.2

ARC Reglement4 artikel 2.2.

3

Raad van Bestuur (directie)

3.1

Samenstelling en deskundigheid

3.1.1

Directiereglement5 artikel 2.3.

3.1.2

Directiereglement artikel 2.4.

3.1.3

Directiereglement artikel 2.5.

3.1.4

Directiereglement artikel 2.6 en RvC Reglement artikel 1.7 sub g.

3.1.5

Directiereglement artikel 2.7.

3.1.6

Directiereglement artikel 1.2.

3.1.7

Directiereglement artikel 2.8.

3.1.8

Directiereglement artikel 2.9.

1
2
3
4
5

Reglement voor de Raad van Commissarissen van de NWB Bank, maart 2010.
Statuten van de NWB Bank, juni 2005.
Profielschets voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen van de NWB Bank, maart 2010.
Reglement voor de Audit- en Risicocommissie van de NWB Bank, maart 2010.
Reglement voor de directie van de NWB Bank, maart 2010.
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PRINCIPE
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3.2

Taak en werkwijze

3.2.1

Directiereglement artikel 1.2.

3.2.2

Directiereglement artikel 1.3.

3.2.3

Directiereglement artikel 1.4.

3.2.4	Directiereglement artikel 1.4. De NWB Bank heeft een Gedragscode die geldt voor alle
medewerkers. De principes van de moreel-ethische verklaring zijn vertaald naar deze

4.

Risicomanagement

4.1	De Risk Appetite (risicobereidheid) van de NWB Bank wordt opgesteld onder
verantwoordelijkheid van de directie en wordt jaarlijks geëvalueerd of zo nodig vaker in
verband met belangrijke ontwikkelingen. De Risk Appetite wordt op voorstel van de directie
tenminste jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. Ook
tussentijdse materiële wijzigingen van de risicobereidheid legt de directie ter goedkeuring aan
de Raad van Commissarissen voor (Directiereglement artikelen 1.6 en 2.8).
4.2	RvC Reglement artikel 1.8: De Raad van Commissarissen besteedt bij zijn toezicht bijzondere
aandacht aan het risicobeheer van de bank. Elke bespreking van het risicobeheer wordt
voorbereid door de Audit- en Risicocommissie.
4.3
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Gedragscode.

RvC Reglement artikel 6.2 en Directiereglement artikel 1.1.

4.4	Directiereglement artikel 1.8: In de NWB Bank is een op de bank toegesneden
risicobeheersings- en controlesysteem aanwezig. Van dat systeem maken in elk geval deel uit
risicoanalyses, risiconormen en –kaders van de operationele en financiële doelstellingen van
de bank, een gedragscode, handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving
en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures en een systeem van monitoring en
rapportering.
4.5	Directiereglement artikel 1.10. Daarnaast beschrijft het Product Goedkeuringsproces dat
de interne accountantsdienst controleert of het proces adequaat functioneert en informeert
directie en Audit- en Risicocommissie over de uitkomsten ervan.

5.

Audit

5.1

Directiereglement artikel 1.5.

5.2	Het Audit Charter van de bank bepaalt dat de interne auditfunctie (IAD) rechtstreeks onder
de voorzitter van de directie ressorteert. Deze functie is onafhankelijk van de lijn en staat
los van de interne controlemaatregelen die in de diverse onderdelen van de onderscheiden
bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd. De IAD rapporteert aan de directie. Het hoofd van de
IAD zendt zelfstandig aan de Audit- en Risicocommissie een afschrift van de aan de directie
verstrekte rapportages van de door de IAD verrichte onderzoeken en kan rechtstreeks contact
opnemen met de voorzitter en/of leden van de Audit- en Risicocommissie. Het hoofd van de
IAD woont de vergaderingen van de Audit- en Risicocommissie bij. Daarnaast houdt de Auditen Risicocommissie ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie overleg
met de interne accountant (ARC Reglement artikel 1.3).
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5.3	De controlerende en toetsende functie van de IAD is gericht op de beheersing van processen
en de verantwoordingsinformatie (Audit Charter).
5.4	ARC Reglement artikel 1.5. In de praktijk wonen het hoofd van de IAD en de externe
accountant elke vergadering van de Audit- en Risicocommissie bij. Het jaarplan van de IAD en
het controleplan van de externe accountant worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Auditen Risicocommissie.
accountant.
5.6	Tweemaal per jaar vindt een tripartiete overleg plaats tussen de NWB Bank inclusief IAD, de
externe accountant en De Nederlandsche Bank. Eén keer wordt gesproken over de uitkomst
van de risicoanalyse en de opzet van de accountantscontrole en de tweede keer over de
uitkomsten van de controle.

6.

Beloningsbeleid

6.1

Uitgangspunt

6.1.1

Directiereglement artikel 3.1 en RvC Reglement artikel 7.1.

6.2

Governance

6.2.1

RvC Reglement artikel 7.2.

6.2.2

RvC Reglement artikel 7.3.

6.3

Bestuurdersbeloning

6.3.1

Directiereglement artikel 4.1.

6.3.2

Opgenomen in arbeidsovereenkomsten van de directieleden.

6.3.3

Beloningsbeleid6 paragraaf 1.3.

6.3.4

De NWB Bank kent geen aandelen- of optieplannen.

6.4

Variabele beloning

6.4.1

Directiereglement artikel 3.1.

6.4.2

Directiereglement artikel 3.1.

6.4.3	De variabele beloning van medewerkers bestaat uit een winstdelingsregeling van maximaal
7,5% en een prestatieregeling van maximaal 7%. Volgens de prestatieregeling vindt
vaststelling van het percentage tussen 0% en 7% plaats op basis van de in een jaar geleverde
bijzondere prestaties. Daarbij weegt mee het al dan niet behalen van de jaarlijks vooraf
vastgestelde individuele doelen. De bank hecht in belangrijke mate aan niet-financiële
prestaties. De bank heeft ervoor gekozen deels af te wijken van principe 6.4.3 van de Code
Banken dat vooraf vastgestelde en beoordeelbare prestatiecriteria voorschrijft, omdat zij ook
niet-vooraf vastgestelde maar wel geleverde bijzondere prestaties in haar beoordeling mee
wil kunnen nemen.
6.4.4

Directiereglement artikel 3.2.

6.4.5

Beloningsbeleid paragraaf 1.3.

6.4.6

Beloningsbeleid paragraaf 1.3.

6

Beloningsbeleid NWB Bank, april 2011.
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5.5	Opgenomen in het jaarlijkse controleplan en het jaarlijkse accountantsverslag van de externe
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De sociale volkshuisvesting in Nederland wordt wereldwijd geroemd. Wat in 160 jaar is opgebouwd, heeft sinds de
financiële verzelfstandiging van de woningcorporaties in de jaren ‘90 nog eens een extra hoge vlucht genomen. De
corporaties bouwden niet alleen gemêleerde wijken, maar brachten ook de meest uiteenlopende wijkvoorzieningen
tot stand en droegen daarmee in hoge mate bij aan de leefbaarheid in ons land. Daarbij konden zij, dankzij het
solide borgstelsel met het Rijk en de gemeenten als achtervangers, aanspraak maken op de best mogelijke
financieringsvoorwaarden.
Sinds enkele jaren verkeert de corporatiewereld in zwaar weer. De financieringsmogelijkheden zijn fors beperkt,
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Corporatiebestel in beweging

een aantal corporaties kwam in grote problemen en een reeks incidenten berokkende de sector grote imagoschade.
Bezuinigingsmaatregelen in het regeerakkoord raken de corporaties de komende jaren bovendien ongemeen hard.
De vragen dringen zich op: heeft het bestel gefaald en moet het anders? In dit verslag de visies vanuit verschillende
gezichtspunten: twee corporatiedirecteuren, de voorzitter van Aedes, directieleden van het CFV en het WSW en de
directeur-generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van BZK.
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“Een pijnlijke ervaring,
maar het borgstelsel
heeft stand gehouden.”
Birgitte van Hoesel-Snel, directeur WSW
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Birgitte van Hoesel is sinds 1 juni 2012 directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De spraakmakende
incidenten in de sector zijn volgens haar een dure les geweest, maar ze stelt vast dat het borgstelsel en de rating deze
beproeving wel hebben doorstaan. Wat is gebeurd heeft bovendien een voedingsbodem helpen creëren voor strikter
risicomanagement en ook voor disciplinering. Er was tot voor kort veel te weinig bereidheid dit te accepteren. Het WSW
gaat nu meer inhoudelijk beoordelen en kan daarbij ook strenger zijn.
Context veranderd
“We signaleren nu eerder en nemen proactief maatregelen. Daarvoor heb je wel context nodig. Er was veel te doen in de
volkshuisvesting, wijken moesten worden verbeterd. Kom dan maar eens met allerlei maatregelen en beperkingen aanzetten.
Zoiets heeft voedingsbodem nodig. Nu is de context veranderd. Het is een pijnlijke ervaring, maar waar ik aan hecht is dat het
borgstelsel overeind is gebleven. De AAA-status staat overeind, de rating agency’s bevestigen dat ons stelsel robuust is.”

3

“Het is me iets te makkelijk om de politiek de schuld te geven. Corporatiebestuurders moeten risicobewust, niét risico-avers,
handelen. Daarover kan geen discussie bestaan. Maar corporaties kregen wel telkens andere opdrachten mee. Het ene
moment was het ‘bouwen, bouwen!’. Dan weer ‘wijken, wijken’ omdat alles om leefbaarheid draaide. En nu is het ‘doneren
aan de overheid’ via de verhuurderheffing. Er wordt te weinig gesproken over de prestaties van corporaties: beschikbaarheid,
betaalbaarheid, kwaliteit. Als niet helder is wat die prestaties moeten zijn, hoe kun je dan sturen of toezicht houden?”
Plannen bijstellen
“Bijna 90% van de plannen van corporaties voldoet, voor zover wij ze kennen, op grond van het regeerakkoord niet meer aan de
borgingseisen. Die corporaties moeten hun plannen dus bijstellen. Sommige zal dat lukken, andere niet omdat er geen knoppen
meer zijn om aan te draaien. Als corporaties niet alleen verder kunnen, denk je al snel aan samenwerking. Ik vermoed alleen
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Telkens andere opdrachten

dat de problemen zich vooral in bepaalde regio’s voordoen. Dan zijn regionale fusies al geen optie. De realiteit is dat er regiooverstijgende maatregelen nodig zijn. Dat vraagt mijns inziens om een centrale regie.”
Groot dilemma
“Om zijn kredietwaardigheid te behouden kan een corporatie tot op zekere hoogte aan verschillende knoppen draaien. Het
beperken van onderhoud is er één van, maar met een groot risico. Als je geen onderhoud uitvoert kun je de kwaliteit van je bezit
niet meer in stand kan houden. Dan riskeer je leegstand omdat mensen er niet meer willen wonen. Door waardedaling kun je
dan je verkoopopbrengsten niet meer realiseren, dat betekent minder cashflow en een gevaar voor de kredietwaardigheid en de
borg. Als die in het geding komt, moeten wij heel hard aan de bel trekken. Maar het levert een groot dilemma op. Een corporatie
die nu nog een goede kasstroom heeft kan wél investeren in kwaliteit, een andere niet. Daardoor is straks de kwaliteit van
wonen in de ene gemeente hoger dan in de andere. Dat zorgt voor een regionale tweedeling in de sociale volkshuisvesting.”
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“De Vestia-affaire heeft gezorgd voor strengere regelgeving, de financieringsmogelijkheden zijn fors beperkt. Een
corporatie is bijna aangewezen op de NWB Bank of de BNG. Wel ontwikkelt zich vraag vanuit de verzekeraars, een nieuwe
financieringsmogelijkheid wellicht. De sectorbanken concurreren wel, maar een oligopolie is niet ideaal. De sector heeft
behoefte aan een zo laag mogelijke rente en maximale beschikbaarheid. Daarom hebben wij ervoor gepleit corporaties,
bij leningen onder WSW-borging, toegang te bieden tot verhandelbaar papier in plaats van onderhandse leningen. Wij borgen
leningen, maar kunnen ons daarbij geen marktrisico’s veroorloven.”
Risico’s beheersen door scenarioanalyses
“Het is onze missie als hoeder van de borg, door objectieve risicomonitoring bij te dragen aan een optimale financiering
van de volkshuisvesting. In de context van het vertrouwen van onze achtervangers, aan wie we de AAA-status danken. Een
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Financieringsmogelijkheden beperkt

goede risicobeoordeling en -beheersing door middel van scenarioanalyses. Passen beleid en cijfers op elkaar? Is er genoeg
aandacht voor onderhoud? Is het strategisch voorraadbeheer in orde, zodat rente en aflossing niet in gevaar komen? Zijn de
marktomstandigheden goed? En wordt een financiering voor de goede dingen gebruikt? Om zeker te zijn dat er met dat geld
echt waarde wordt gecreëerd.”
Een gezond risicobewustzijn
“Ik zou graag een bestel zien waar corporaties als professionele, zakelijke organisaties risicobewust handelen vanuit een passie
voor de volkshuisvesting. In een markt waarin de regelgeving die passie niet belemmert. Regelgeving stimuleert nu eenmaal
niet het risicobewustzijn. Het WSW draagt eraan bij dat de sector kan opereren vanuit een gezond risicobewustzijn. Al betekent
dat niet dat er nooit meer iemand in de fout zal gaan. We moeten accepteren dat er risico’s zijn, maar dat betekent nog niet dat
de hele sector fout is. Een goede beheersing draagt bij aan een beperking van de schade.”

5
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“Over tien jaar 40
Blokwijken die tot een
onacceptabel niveau
zijn afgegleden.”
Gerard Erents, interim-directeur Vestia
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Gerard Erents ruimde puin bij Rochdale en doet dat nu bij Vestia. Hij moest de organisatie overtuigen van de ernst van de
situatie: men leefde in de waan de beste te zijn. Net als andere corporaties floreerde Vestia bij de gratie van de markt.
Toen de markt omsloeg bleek opeens dat corporaties niét waren ingesteld op slecht weer. “Maar stél dat de rente niet
verder gedaald maar gestegen was! Dan was Vestia weggekomen met die derivaten en stond er nu in Rotterdam én Den
Haag een standbeeld voor Erik Staal, toonbeeld van de perfecte bestuurder.”
Monopoly
“Er is bij diverse corporaties sprake geweest van zonnekoninggedrag. Dat kon, want de sector had vrij spel. Je hoefde niet
geniaal te zijn, de markt loste je problemen wel op. Net Monopoly, in het uiterste geval verkocht je een straatje. Vestia had een
directeur met een rentevisie. Niets gevaarlijker dan dat. Je hebt de rente niet in de hand. Je kunt heel rijk worden –dat is dan
niet jouw verdienste– of juist heel arm maar dan is het wél jouw schuld.”
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“Risicomanagement begint met je vervalkalender goed in elkaar te zetten, dan heb je aan simpele instrumenten genoeg om
je risico’s te beheersen. Doel van treasury bij een corporatie is niet winst maken, maar kosten beheersen. Vestia heeft de fout
gemaakt er een profit center van te maken. Derivaten werden gekoppeld aan toekomstige investeringen, zelfs tot het einde van
de looptijd van een investering. Nú al een derivaat op een aflossing over 30 jaar. Daar kun je op leeglopen.”
Sterk in je schoenen
“Een dominante bestuursvoorzitter creëert een soort eenmansbedrijf. De interne toezichthouders denken dat ze een geweldige
bestuurder hebben en houden op met kritisch zijn. Ondanks de signalen waren bij Rochdale en Vestia ook de externe
toezichthouders en het ministerie uiterst tevreden. Volkshuisvestelijk is trouwens uitstekend werk verricht. Deze corporaties
waren graag geziene gasten bij projectontwikkelaars, gemeente en andere overheden. Je moet als Raad van Commissarissen
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Vervalkalender

sterk in je schoenen staan om daar vraagtekens bij te plaatsen.”
Betere mores
“De instroom van nieuwe bestuurders zal de sector hopelijk betere mores brengen. Raden van Commissarissen moeten
zich beter realiseren wie ze binnenhalen. Het is opvallend, maar in de 12 of 13 incidenten van de afgelopen drie jaar waren
de hoofdpersonen allemaal mannen, en allemaal van de leeftijdscategorie dat ze beter een motor hadden kunnen kopen en
daarmee gaan rondcrossen, dan een organisatie aan hun gedrag bloot te stellen.”
Blokwijken
“Een paar jaar geleden hadden we de 40 Vogelaarwijken. Corporaties werd gevraagd hier vooral niet alleen voor de woningen te
zorgen, maar ook voor de structuur van de wijk en het welbevinden van de bewoners. Met veel succes, maar je hoort er niemand
meer over. Een heffing van € 2 miljard zet een streep door nieuwbouw, maar ook door renovatie- en verbeteringsplannen.
Als dit doorgaat kunnen we over tien jaar 40 Blokwijken aanwijzen die tot een onacceptabel niveau zijn afgegleden.”

8

“Vorig jaar februari hebben we bij Vestia de doorzakoperatie gehad. We moesten € 1,7 miljard aan derivaten laten doorzakken
naar leningen, wat moest worden afbetaald met een zelfde bedrag aan nieuwe leningen. Er wordt de sectorbanken wel
verweten dat ze te conservatief zijn, maar het is hun kracht dat ze altijd geld beschikbaar hebben voor de sector. En de
NWB Bank heeft, met de BNG, echt zijn nek uitgestoken en ons lucht gegeven op het moment dat Vestia onder water stond.”
Wijkontwikkelingsmaatschappij
“Wij kunnen nu nauwelijks investeren. In Den Haag proberen we het in de vorm van een wijkontwikkelingsmaatschappij samen
met de gemeente. Daar krijgt de wethouder kritiek: hij moet het investeren aan Vestia overlaten. En wij krijgen van het CFV te
horen dat het risico te groot is. Zo dreigt de ontwikkeling in een wijk compleet tot stilstand te komen. Risicobeheersing kan ook
betekenen dat je helemaal geen risico meer neemt.”
Twee eigenwijze mannen
“Jacques Thielen en ik troffen bij Vestia een organisatie aan die zichzelf de allerbeste vond. Opgevoed met het idee van
Erik Staal van ‘als we maar meer middelen van het WSW hadden gekregen, hadden wij gewoon de banken kunnen betalen en
de rente zou wel weer een keer opgelopen zijn’. Daar geloofde men heilig in. Bij Vestia kon alles, er waren altijd middelen, je
kon projecten doen, je had een plezierige baan. Dat was radicaal afgelopen met de komst van die twee eigenwijze mannen.
Complimenten voor de ondernemingsraad van Vestia die als eerste zei: ‘We vinden het niet leuk, maar we snappen het wel.’
Binnenkort krijgt Vestia weer twee vaste bestuurders. Dan is de reorganisatie afgerond en weten we wat het eerste jaar
sanering heeft opgeleverd.”
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Nek uitgestoken
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“Sociale woningbouw
is de kerntaak van de
corporaties”
Mark Frequin, directeur-generaal Wonen en
Bouwen, Ministerie van BZK
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Rondom corporaties is een discussie ontstaan. Incidenten hebben daaraan bijgedragen. De discussie gaat over de publieke
rol en taak van private organisaties. Corporaties zijn private organisaties met een publieke opdracht. En daarmee zijn de
vragen opgekomen wat dat betekent voor het presteren van corporaties en wat het betekent voor de kaders waarbinnen
corporaties moeten opereren.
Kerntaak
“De rol van corporaties is veranderd in de tijd. Aanvankelijk opgericht om sociale huurwoningen te bouwen voor mensen met
een smalle beurs, ontwikkelden zij zich in de jaren ‘90 tot organisaties met een maatschappelijke verantwoordelijkheid, die ook
investeerden in schoolgebouwen, buurtgebouwen, de leefomgeving in wijken. Nog ruimer, zij konden ook – zonder borging door
het WSW – commercieel opereren en huizen in de vrije sector bouwen. Daarmee werd weer geld verdiend om te investeren in
de sociale woningbouw en maatschappelijke ondernemingen.
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zij er wel een ruimere invulling aan geven? Mogen corporaties wel op de stoel van particuliere investeerders gaan zitten?
In het regeerakkoord van VVD en PvdA zijn daarover heldere keuzes gemaakt. Een corporatie heeft als kerntaak woningen te
bouwen en onderhouden voor de sociale huursector, en het direct daaraan verbonden maatschappelijk vastgoed. Niet meer, en
niet minder.”
Debat gevoed door incidenten
“Helaas is het debat over de positie van corporaties de afgelopen tijd in belangrijke mate gevoed door incidenten. Ik noem het
incidenten, omdat het overgrote deel van de ruim 400 corporaties in Nederland hun taken zeer naar behoren uitvoeren. Ook
mensen met een klein inkomen kunnen in Nederland in een zeer fatsoenlijk huis wonen. Over de incidenten ben ik verder kort
en duidelijk: fraude, het opzoeken en overschrijden van de financiële grenzen, dom opereren; het kan niet en mag niet.
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De afgelopen jaren is er na enkele uitwassen een flinke discussie op gang gekomen over het werkveld van corporaties. Mogen

Er wordt immers gewerkt met publiek geld, eigenlijk geld van de huurders. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat er geen
goede keuzes worden gemaakt.”
Strikte voorwaarden
“We zijn als departement op zoek geweest naar de beste balans: hoe de vrijheid van handelen zich verhoudt tot het publieke
kader van verantwoording, wetgeving, de opdrachten en de garantierol van de overheid. Corporaties hebben daarbij de grenzen
opgezocht en zijn soms te ver gegaan. In de toekomst kan dat niet meer. Volgens de Herzieningswet moeten corporaties voor
investeringen boven de 50 miljoen euro voortaan toestemming krijgen van de Autoriteit. Controle vooraf dus.”
“Ook de salarissen van de bestuurders en de toezichthouders zullen in de toekomst aan de spelregels moeten voldoen.
Beloning gaat bij bestuurders gelijk op met de grootte van de corporaties in de zin van de aantallen woningen.“
“Er is kritiek dat de nieuwe Wet normering topinkomens de vergoedingen voor interne toezichthouders te veel zou beperken.
Maar betrokkenen moeten beseffen: het gaat over maatschappelijk geld, en daar horen afspraken bij dat bestuurders én
toezichthouders geen disproportionele vergoeding krijgen. Dat geldt overal in het publieke domein.”
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“Het kan lijken alsof de uitwassen die aan het licht zijn gekomen nu ineens tot maatregelen leiden. Maar er waren natuurlijk
al regels. Zoals de regel dat een corporatie niet mag speculeren. Desondanks heeft Vestia die regel aan zijn laars gelapt, met
grote gevolgen voor de hele sector. Om ieder misverstand in de toekomst uit te sluiten is nu de regel gemaakt dat corporaties
zich niet risicovol in derivaten mogen begeven. Een verbod dat er eigenlijk al was. Derivaten zijn bedoeld om risico’s te dempen.
Als je ermee gaat speculeren wordt de oplossing het probleem. En dat kan en mag niet.”
“De sector moet terug naar de kerntaak waarmee zij begon: sociale woningbouw voor mensen met lage inkomens. Strikt
genomen is dat onrendabel. Maar het is wel een investering waar je als corporatie 30 jaar huur voor terugkrijgt. Inkomsten
waarmee je onderhoud pleegt en opnieuw investeert in de woningen waarvoor je bent opgericht.”
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Bestaande regels overschreden

Verhuurderheffing
“Ik snap dat corporaties niet staan te juichen om de verhuurderheffing. De heffing heeft tot doel een bijdrage te leveren aan
het op orde brengen van de overheidsfinanciën van Nederland. Net als elke sector, of het nu de sociale zekerheid is, de zorg
of de wegenbouw, moet ook de huursector bijdragen aan de oplossing voor het tekort dat Nederland op haar balans heeft en
daarmee bijdragen aan de financiering van de huurtoeslag. Er tegenover staat dat corporaties de huren kunnen verhogen met
een inkomensafhankelijke huurverhoging bovenop de inflatie. Het kabinet heeft samen met de partijen D66, CU en SGP en de
coalitiepartijen die verhogingen iets verlaagd, en tegelijkertijd laat zij de heffing langzamer oplopen tot een lager (250 mln)
bedrag in 2017. Het plan WONEN 4.0 dat vanuit de sector was aangedragen bevatte ook huurverhogingen, maar voorzag er niet
in dat de corporaties ook bijdragen aan het verlagen van de staatsschuld.”
Kwaliteit waar je ú tegen zegt
“Ik ben ontzettend enthousiast over de corporatiesector in Nederland, over wat corporaties op veel plaatsen tot stand hebben
gebracht. Woningen met een gemiddelde kwaliteit waar je ú tegen zegt. En daar zijn corporaties ook voor. Niet voor alle zaken
die buiten het werkgebied van corporaties liggen.”

13
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“Het kabinet dwingt
ons in de positie van
belastingambtenaar.”
Marc Calon, voorzitter Aedes, vereniging van
woningcorporaties

14

Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

In het Jaarverslag 2010 van de NWB Bank sprak een optimistische Marc Calon over de inspanningen van Aedes als
branchevereniging op het gebied van good governance. Hij zag een cultuuromslag en een verbetering van het imago van
de corporatiewereld. De uitwassen van de afgelopen twee jaar lijken zijn ongelijk aan te tonen, maar dat klopt niet volgens
Calon. “De incidenten waar iedereen het nu over heeft zijn niet van de laatste twee jaar. Ze zijn alleen pas in die periode
aan het licht gekomen. Ook waar nog discussie bestaat over salarissen, gaat het over oude contracten.”
Die lui doen maar
“We zitten met het naijleffect van de uitwassen. Vestia werd voor het mis ging gezien als een heel goede corporatie.
Verkocht geen woning, maar niemand vroeg zich ooit af hoe dat nou kon, of waar de balans was tussen vastgoedwaarde en
financieringswaarde. Zowel het interne als het externe toezicht schoot tekort. Nu heeft de maatschappij het idee van ‘die lui
doen maar’.”
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“Inmiddels is de visitatieplicht van kracht, als onderdeel van de AedesCode. Leden die hier niet van gediend waren hebben
hun lidmaatschap opgezegd of zijn geschorst. We trekken de touwtjes steeds strakker aan. Wie meent dat een corporatie niet
voldoet, kan terecht bij de commissie Deetman. En als we denken dat iemand niet deugt, vragen we om forensisch onderzoek.
We zijn ook gestart met het Corporatie Benchmark Centrum, samen met het KWH, Woonbench en het CFV. Deze benchmark
vervangt in 2014 de bedrijfsvergelijking Corporatie in Perspectief van het CFV.”
Vreselijke sanering
“We zijn een vereniging van en voor onze leden, en die zijn met deze maatregelen heel tevreden. Ons ledental neemt af door
fusies, maar is in verhuureenheden gerekend gestegen tot 96%. Slechts enkele grote corporaties zijn geen lid, waaronder Vestia
omdat het zich niet wilde laten visiteren. We hebben bij Aedes al een behoorlijke sanering achter de rug. Een kostenreductie
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Benchmark

van zo’n 20%, van 150 terug naar 78 fte, en verhuisd naar Den Haag. Maar feit is dat het werk hier nu beter en sneller gebeurt.”
Grote denkfout
“Sociale woningbouw is steeds als een sluitende business case beschouwd, een revolving fund. Dat is een grote denkfout.
Dure huizen bouwen en die goedkoop verhuren kan niet. Het kón zolang huizen meer waard werden en je ze dus kon verkopen,
cashen en met die cash weer nieuwe bouwen. En zolang we genoeg geld konden lenen. Nu worden huizen minder waard,
verkopen is moeilijk en de banken lenen minder uit. De corporaties hebben nu totaal € 86 miljard geleend. Het houdt een keer
op, het businessmodel is aan zijn eind.”
Belastingambtenaar
“Samen met de VEH, de Woonbond en makelaarsorganisaties hebben wij een herzieningsplan opgesteld voor de totale
woningmarkt: WONEN 4.0, in brede kring geprezen, maar de politiek heeft het niet overgenomen. Kern van het plan is om in
30 jaar tijd de hypotheekrenteaftrek af te bouwen, en de besparingen terug te geven in lastenverlichting. En om geleidelijk
naar markthuren te gaan, met een woontoeslag voor wie die niet kan betalen. Die woontoeslag is er ook voor kopers.
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belastingambtenaar. En doet daarnaast ook nog een flinke greep in de kas. Het CPB heeft toegegeven dat de berekeningen
achter het regeerakkoord niet kloppen, dus het kabinet boekt € 2 miljard in die niet te leveren is.”

Kort na dit interview sloten VVD, PvdA, D66, CU en SGP het zogenaamde ‘Woonakkoord’, met onder meer een lagere
verhuurderheffing van € 1,7 miljard, minder huurverhogingen en een tijdelijke verlaging van de BTW op renovatie. Marc Calon
in reactie: “Dit akkoord helpt niet om de investeringscapaciteit van corporaties op peil te houden. Met een aantal maatregelen is
op zich niks mis, maar ik moet nog zien hoeveel zoden het aan de dijk gaat zetten.”
Commissie Hoekstra
“Corporaties zullen straks de rekening voor de ellende van de buurman alleen nog willen betalen, als er een strenge
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Het kabinet kiest voor inkomenshuren, al is WONEN 4.0 effectiever én goedkoper, en dwingt ons in de positie van

toezichthouder is die vooraf –en niet pas achteraf– ingrijpt. Wat de commissie Hoekstra voorstelt is slechts een slap aftreksel
van het ‘Toezicht met Bite’ zoals wij zelf bepleiten. Wel het volkshuisvestelijke en financiële toezicht scheiden, maar binnen
één departement. Terwijl wij zeggen: leg het financieel toezicht bij een andere minister, de AFM of DNB en geef die ruimte
om autonoom in te grijpen. En een nieuw saneringsinstituut? Volg liever het Rabobankmodel. DNB houdt centraal toezicht op
Rabobank Nederland en die screent zelf de lokale banken. Dus één financieel toezichthouder voor de gezamenlijke corporaties
en één, ik noem het maar WSW++, voor de borging, sanering en het gemandateerde toezicht op de individuele corporaties.”
Ministerie heeft staan applaudisseren
“De 900 directeuren en bestuurders die te goeder trouw bij corporaties werkten werden na de ‘brutering’ ineens tegen wil en
dank ondernemer. En werden flink opgepord. De gemeente Rotterdam heeft brieven geschreven dat Woonbron toch vooral met
de SS Rotterdam aan de slag moest gaan. Het ministerie heeft erbij staan applaudisseren. Politici die het hardst riepen dat het
nooit had mogen gebeuren, schreeuwden om het hardst dat corporaties de hoerenpanden bij het Damrak moesten opkopen.
Dat had niets met volkshuisvesting te maken. Het ging over hoeren, drugs en zwart geld.”
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“Alle risico’s tot nul
reduceren leidt tot een
complete stand-still.”
Jim Schuyt, directievoorzitter De Alliantie

18

Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Jim Schuyt, opinieleider in de corporatiewereld, is voorstander van actief toezicht. Een stevig gesprek werkt beter dan het
invullen van lijstjes voor het CFV. Maar corporaties dwingen terug te gaan naar hun kerntaken, sociale huurwoningen, is
een strategische vergissing: probleemwijken vragen juist om gedifferentieerde programma’s. De aandacht voor het intern
toezicht is volgens Schuyt terecht, maar leidt ook tot spanningen.
Wie kansen ziet, verliest risico’s uit het oog
“In de jaren ’90 zijn de corporaties financieel verzelfstandigd, maar de politiek heeft nooit duidelijk het speelveld gedefinieerd.
Veel uitwassen die we hebben gezien zijn daar het product van. De aankoop van de ‘SS Rotterdam’ door Woonbron is door de
minister zelf geaccordeerd. Niet wetende dat het financieel uit de hand zou lopen, maar of het überhaupt een goed idee was?
Net als De Campus van Sint Servatius. Men zag mooie rendementen en waardegroei. Wie alleen kansen ziet, verliest blijkbaar
de risico’s uit het oog.”
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“Corporaties leken alleen maar rijker te worden, maar waren ‘home rich, cash poor’. Ze profiteerden van de waardestijging
van vastgoed en de daling van de rente. Het leek of het niet meer op kon. Zo gingen ze dingen doen waarvan wij nu –zoals velen
toen al– zeggen: wat haal je in je hoofd om het speelveld zo ver op te rekken? Er ontstond een klimaat van zelfoverschatting.
Dan heb ik het niet over zelfverrijking.”
Belang actief toezicht
“De Commissie Hoekstra heeft geadviseerd toezicht en bestel niet totaal op zijn kop te zetten. Als iets niet goed gaat hebben
we in Nederland nogal snel de neiging door te schieten. De commissie wijst op het belang van actief toezicht. De reflex is om je
toevlucht te zoeken in het administratief toezicht. Kijk naar de gezondheidszorg en de banken. Alsof alles daarmee beter wordt.
Onze samenleving probeert via administratieve systemen alle risico’s tot nul te reduceren. Dat leidt hooguit tot een complete
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‘stand-still’.“
Regel op regel stapelen
“Toezicht moet veel communicatiever. Wij hebben als een van de weinige corporaties een rating gevraagd en gekregen van
Moody’s. Komen drie mensen je een dag lang doorzagen over van alles en nog wat. Dat is echt iets anders dan een lijstje maken
voor het CFV. Het CFV zou ook zo moeten werken, directer en persoonlijker. Je krijgt het risico er niet mee op nul, maar dat
moet je ook niet willen. Dan blijf je regel op regel stapelen. Iedere regel regelt het ongeluk van gisteren, niet dat van morgen.
De derivatenbeleidsregel is het spreekwoordelijke verdronken kalf. Het geldt net zo goed voor integriteit. Ook Rochdale had
indertijd een gedragscode op zijn website staan.”
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“De hogere saneringsheffing van het CFV en vooral de verhuurdersbelasting van het Rijk tasten het investeringsniveau van
corporaties danig aan. Wachtlijsten worden langer, er kan minder geïnvesteerd worden. Compensatie moet komen uit hogere
huren. De landelijke huursom van € 14 naar € 16 miljard tillen betekent een huurverhoging van bijna 15%.
Daarmee komen vooral lage middengroepen in de knel, een somber vooruitzicht.”

Kort na dit interview sloten VVD, PvdA, D66, CU en SGP het zogenaamde ‘Woonakkoord’, met onder meer een lagere
verhuurderheffing van € 1,7 miljard, minder huurverhogingen en een tijdelijke verlaging van de BTW op renovatie. Reactie Jim
Schuyt in zijn weblog: “De heffing is wat lager en dit geldt ook voor de extra huurkomsten. [...] Er is niets veranderd. [...]De
btw-meevaller [...] helpt kleine aannemers en klusbedrijven en niet de grote bouwbedrijven. [...] Het carnavalsakkoord zet geen
zoden aan de dijk..”
Getto’s zoals de banlieues
“Volgens het regeerakkoord moeten corporaties terug naar hun kerntaken. Dat zal enorme effecten hebben. De Bijlmermeer
was nooit opgeknapt als Rochdale alleen sociale huurwoningen had mogen bouwen. Kijk naar onze eigen aanpak in Amsterdam
Nieuw West: dat waren voor 95% sociale huurwoningen, nu 15% minder. Probleemwijken vragen om gedifferentieerde
programma’s, met ook middeldure huur- en goedkope koopwoningen. Anders krijg je getto’s zoals de banlieues in Frankrijk en
wijken zoals in Liverpool en Manchester.”
Borging legitimatie voor sturing
“Borging is één van de laatste vormen van staatssteun. Als je dat weglaat, waar blijft dan je legitimatie om nog te sturing geven
aan de sector? Alleen wordt de financiering van ‘niet-DAEB’ activiteiten steeds belangrijker. De Alliantie is voor een rating
gegaan om tegen redelijke condities toegang tot de kapitaalmarkt te behouden. Voor de sectorbanken een enorme uitdaging.
Met de recht-toe-recht-aan geborgde leningen zijn ze onverslaanbaar, maar voor de financiering van niet-DAEB activiteiten zal
de concurrentie fors toenemen.”
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Van € 14 naar € 16 miljard
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“Er worden nu volop kaarten gezet op het interne toezicht, maar dat valt niet mee. Van een commissaris bij een iets
bovengemiddelde corporatie wordt heel veel verwacht tegen een vergoeding die net juist fors is ingeperkt in de Wet Normering
Topinkomens. Terwijl je zo’n commissariaat nauwelijks kunt vervullen als je een normale baan hebt. Als het fout gaat raak je
ook nog flink beschadigd, zoals de toezichthouders van SGBB die door het CFV in privé zijn aangesproken.”
Positieve trendbreuk
“Corporaties zijn onderling kritischer geworden. Toen ik mijn geplande vertrek aankondigde, zei een collega: ‘Jim, we gaan toch
niet in de krant lezen dat ook jij een fors bedrag meekrijgt?’ Nou, ik hoop dat er warme woorden gesproken worden, maar die
zullen niet met financiën omlijst worden. Ik vond het goed dat ik erop aangesproken werd, een positieve trendbreuk ten opzichte
van het verleden.”
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Veel verwacht van commissarissen
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“De sense of urgency is
nog steeds niet alom
doorgedrongen.”
Jan van der Moolen, directeur CFV
(tot 1 maart 2013)
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Jan van der Moolen gaf bijna 16 jaar leiding aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), en daarmee aan het financiële
toezicht op de corporatiesector. In die periode waren 11 (!) ministers op rij verantwoordelijk voor de volkshuisvesting. Dat
leidde tot veel discussie, plannen en politieke koerswijzigingen, met onduidelijkheid over het werkdomein als gevolg. Toch
hadden ook corporaties zelf zich volgens Van der Moolen wel eens wat vaker mogen afvragen waar ze nu eigenlijk voor
bedoeld zijn. Ook moet er meer aandacht zijn voor de kwaliteit van bedrijfsvoering en verantwoording. Zijn eigen straatje
schoonvegen wil hij evenmin: “Wij zijn naïef geweest.”
Dagobert Duckjes
“Het oorspronkelijk domein van de corporaties, het sociaal woningbezit, is sinds eind jaren ‘90 enorm verbreed. De overheid
heeft afstand genomen van taken, de sturing is zoek geraakt. Hoeveel gemeenten hebben zelf niet toegejuicht dat corporaties in
commerciële ontwikkelingen stapten? Nog steeds zien zij corporaties als een soort Dagobert Duckjes waar je steeds maar geld
uit kunt halen. Ze zijn wel heel vermogend, maar als je naar kasstromen kijkt ziet het er toch heel anders uit.”
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“De overheid heeft vele doelstellingen die soms zo strijdig zijn dat corporaties er last van krijgen. Zo zijn het inflatievolgend
huurbeleid en de verhuurderheffing schadelijk voor de vermogenssituatie van corporaties. Er is al jaren spanning tussen de
sector en de overheid. Meer zelfregulering of meer overheidstoezicht? Zo is ook 15 jaar lang gediscussieerd over hoe het
toezicht geregeld moest worden, verdeeld over het ministerie en het CFV. Het resultaat? Het CFV als toezichthouder zonder
interventie-instrument. En een privaat instituut, het WSW, dat formeel géén toezicht houdt maar zeker toezichtfuncties vervult
en zulke instrumenten wél heeft.”
Enige bescheidenheid
“Natuurlijk spelen bij de corporaties allerlei factoren, waaruit je kunt proberen te verklaren waarom bestuurders dingen doen
waarvan je zou veronderstellen dat ze die niét zouden doen. De morele component staat wat mij betreft voorop. Je werkt

Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Toezichthouder zonder interventie-instrument

niet voor de meest bevoorrechte inkomensgroepen in ons land, dus je moet enige bescheidenheid hebben. Als je werkt met
geld van de maatschappij moet dat je gedrag en houding bepalen. Je kunt dus ook vragen: waarom zijn 50 corporaties wel in
gestructureerde derivaten gegaan en 330 niét?”
Tót het fout gaat
“We hebben 10 jaar terug al gepleit voor een verbod op speculatie met derivaten, voor een beter intern toezicht en strakkere
verantwoording. Tevergeefs. De overheid vindt toezicht heel belangrijk, maar het mag niet te veel geld en inspanning kosten.
Tót het fout gaat, dan heeft het toezicht gefaald. Toen wij eenmaal signalen kregen over de riskante derivatenposities bij Vestia
hebben we een deugdelijke analyse gemaakt. Wij hadden tot dat moment geen prioriteit aan derivaten gegeven, wel aan
verbindingen, integriteit, grondposities en risicovolle projecten, maar niet aan derivaten. Dat is dus naïef geweest. En na het
probleem met die derivatenposities is iedereen bezig te voorkomen dat hetzelfde nog eens gebeurt. Terwijl de vraag zou moeten
zijn: wat is het volgende risico dat op de loer ligt?”
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“Banken hebben complexe producten in de markt gezet, die uitgingen van een bepaalde professionaliteit bij de
woningcorporaties, maar die ontbrak. Zelf keken de banken onvoldoende naar de bedrijfsvoering en dachten dat het wel
goed zat met zo’n solide zekerheidsstructuur. En wat is de rol van tussenpersonen geweest? En de integriteit? Het heeft ook
ontbroken aan uitwisseling van informatie. Toen bepaalde banken in 2009 uit de derivatenposities van Vestia stapten, was het
handig geweest als ze dat ons hadden gemeld. We hebben nu een convenant gesloten over informatie-uitwisseling met de AFM.
Er is behoefte aan betere en snellere uitwisseling van informatie, ook met andere partijen zoals het Kadaster.”
Voorraadbeleid strategischer formuleren
“Demografische ontwikkelingen zijn omgeslagen. Van groei naar krimp. We hebben te maken met een waardedaling van
vastgoed, dat voorheen altijd in waarde steeg. Dit heeft een enorme impact op de investeringscapaciteit. Je moet dus

Jaarverslag 2012 Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Betere uitwisseling van informatie

inventariseren wat er gebeurt in de regionale woningmarkt en dan scenario’s ontwikkelen, keuzes maken, strategie ontwikkelen
en vervolgens een voorraadbeleid op poten zetten. Met name dat voorraadbeleid van corporaties mag best wat strategischer
worden geformuleerd en ook met de commissarissen gedeeld.”
Financiële Autoriteit Woningcorporaties
“De sense of urgency is nog steeds niet alom doorgedrongen. Met de omvorming van het CFV in de Financiële Autoriteit
Woningcorporaties, als dat per 1 januari 2014 lukt, ben je er nog niet. Inmiddels hebben we het rapport van de commissie
Hoekstra, er komt nog een parlementaire enquête. Toch moeten we trots zijn op wat er in 160 jaar corporatiehistorie is bereikt.
De kwaliteit van onze volkshuisvesting wordt internationaal geroemd. Bij willen dragen aan de samenleving, daar is het om
begonnen. De afgelopen twintig jaar hebben we bijna alleen maar technische discussies gehad over de rol en positie van
corporaties, over zelfregulering en werken in het publieke domein, met helaas maar weinig voortgang. Toezicht en helderheid
over het werkdomein van corporaties zijn nog geen stap verder dan in 2002. De sector verdient beter.”
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