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KERNCIJFERS  

 
Balans 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Eigen vermogen 20.464 20.607 20.987 20.987 20.814 20.944 20.764 20.854 20.754 20.445 

Stamvermogen 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.000 20.000 20.000 20.000 

x € 1.000 

 
Resultaten 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Rentebaten 825.291 825.508 832.640 842.302 844.576 848.057 847.875 850.646 836.874 726.767 

Projectbijdragen 306.771 893.261 1.055.422 510.521 816.712 1.035.351 745.227 565.665 351.851 427.181 

Bureaukosten 79.387 74.926 157.791 159.092 157.256 160.157 165.207 185.261 176.163 177.745 

 
 
Projecten 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Nieuw 4 3 1 6 6 3 4 6 8 1 

Lopend 10 15 15 11 11 15 15 16 12 13 
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BESTUUR 

In 2019 is de bestuurssamenstelling gewijzigd. De termijn van Lida Schelwald- Van der Kleij is conform het 
rooster van aftreden verstreken. Eind 2019 is een opvolgster benoemd, Hennie Roorda. 
 
In 2019 bestond het bestuur uit: 
 

Bestuurder Functie 
Hein Pieper (voorzitter) Dijkgraaf waterschap Rijn en IJssel / vicevoorzitter Unie van 

Waterschappen 
Eisse Luitjens (secretaris) Lid dagelijks bestuur Waterschap Noorderzijlvest 
Ron Walkier (penningmeester) Voormalig directievoorzitter NWB Bank 
René Grotenhuis Voormalig directeur Cordaid 
Lida Schelwald-van der Kleij 
 
Hennie Roorda 

Heemraad waterschap Zuiderzeeland (volgens rooster afgetreden 
medio 2019) 
Lid dagelijks bestuur Waterschap Rivierenland (benoemd per 12 
december 2019) 

 
Het bestuur richt zich op het reilen en zeilen van het Fonds en bepaalt het financieringsbeleid.  
Het goedkeuren van projectvoorstellen en het toekennen van financiële bijdragen is in handen van een 
programmacommissie.  
 
De samenstelling van de programmacommissie is in 2019 gewijzigd. Daniël van Dijk en Louis Bijlmakers zijn 
vervangen door Sonja Bleeker en Annet Smits.  Dit had te maken met het reguliere rooster van aftreden en/of 
beperkte tijd om de programmacommissie uit te voeren. In 2019 was de samenstelling van de 
programmacommissie als volgt: 
 

Lid programmacommissie Organisatie 
Annet Smits Waterschap Zuiderzeeland 
Sonja Bleeker Hogeschool Van Hall Larenstein 
Erwin de Bruin Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) 
Cees van de Guchte Deltares 
Henk Wolven Waterschap Hunze en Aa’s 

 
Het dagelijks beheer van het Fonds ligt bij het programmabureau, bestaande uit Bert van Boggelen (directeur 
sinds 1 januari 2018) en Jasper Luiten (programmamanager sinds 1 april 2018).  
Zij worden hierbij geassisteerd door Rishma Chedi (programmaondersteuning via de Unie van Waterschappen) 
en Ger Manoch (financiële administratie). 
 
De directeur heeft als leidinggevende van de Stichting NWB Fonds als ‘topfunctionaris zonder dienstbetrekking 
Wet Normering Topinkomens’ in 2019 een bezoldiging ontvangen van € 36.233,- voor 40 dagen per jaar. De 
kosten van de directeur zijn daarmee bijna gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren.  
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BESTUURSVERSLAG 

De wereld van het Fonds 

Het NWB Fonds is op 22 december 2006 opgericht door de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank). In 
2007 gingen de eerste buitenlandprojecten van waterschappen met financiering van het NWB Fonds van start. 
In de eerste vijf jaren was deze cofinanciering strak gereguleerd. Het beleid lag vast in gedetailleerde 
reglementen en werd door het bestuur zelf uitgevoerd. Vanaf 2011 beslissen de programmacommissie samen 
met het programmabureau over de projectbijdragen, aan de hand van een actueel beleidsplan van het bestuur. 
In het verslagjaar 2019 vigeert het Beleidskader 2015-2018. Voor 2020 en verder is door het bestuur een nieuw 
strategisch beleidskader ontwikkeld en vastgesteld. 
 
In 2019 is het vigerende beleidskader herzien rekening houdend met de ontwikkelingen ten aanzien van de Blue 
Deal. Met de komst van de Blue Deal is er een ruime langjarige (co)-financiering tot stand gekomen die 
eenzelfde doelstelling heeft als het NWB fonds. De focus bij de Blue Deal ligt op het aangaan van duurzame 
partnerschappen en kent een aantal meetbare doelen en indicatoren, in lijn met de Sustainable Development 
Goals (SDG’s). Waterschappen dragen 50% van de kosten, de deelnemende ministeries verdubbelen dit bedrag. 
Daarmee is de rol van het NWB Fonds als co-financier van door waterschappen geïnitieerde projecten (tijdelijk) 
minder van belang. In de nieuwe strategie heeft het bestuur besloten te investeren in het vergroten van de 
capaciteit van en binnen waterschappen om de blue deal projecten tot een succes te maken. Dat betekent o.a. 
het vergroten van het aantal voor projecten beschikbare waterschappen, het verstevigen van het draagvlak voor 
het internationale werk en het bevorderen professionele kwaliteit en het lerend vermogen van Dutch Water 
Authorities.  
In 2019 is een aantal nieuwe projecten gestart binnen deze nieuwe strategie en beleid 2020 die aan het eind van 
2019 is goedgekeurd door het bestuur. Voor de lopende projecten is in 2019 zoveel mogelijk aangestuurd op 
afronding. Dit is grotendeels gebeurt, met uitzondering van een aantal projecten welke in Q1 van 2020 zullen 
worden afgerond.  
 
Het doel van het Fonds 

Doel van het Fonds is om de waterschappen en de Unie van Waterschappen financieel steun in de rug te geven 
bij internationale samenwerking. Voor de NWB Bank is het NWB Fonds een belangrijke uiting en invulling van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het NWB Fonds treedt hierbij altijd op als co-financier en stuurt aan 
op eigenaarschap.  
 
Het NWB Fonds is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met RSIN 
nummer 817.434.719.  
 
De financiën van het Fonds  
 
Het (stam)vermogen van het NWB Fonds bestaat uit giften van de NWB Bank, intentioneel tot een bedrag van 
maximaal € 25.000.000. In de periode 2007 – 2017 is dit in vier stappen opgebouwd tot € 20.500.000. De laatste 
storting was € 500.000 in 2014. Het stamvermogen is sinds 3 mei 2016 belegd in een perpetuele AT1 lening aan 
de NWB Bank. De rente op deze hybride belegging bedraagt 4,025% per jaar met een rentevast periode van 15 
jaar. Hiermee zijn de jaarlijkse inkomsten uit het vermogen van het NWB Fonds voor de komende 15 jaar zeker 
gesteld op € 825.125.  
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In de eerste zes jaren van het Fonds is in bijna geen enkel jaar – behalve in 2009 – het netto jaarbudget1 volledig 
voor projectbijdragen aangewend. Als gevolg hiervan was een overschot aan liquide middelen ontstaan. Medio 
2011 is hiervan € 1.000.000 op een vermogensspaarrekening bij ABN AMRO gezet. Begin 2013 is bij ABN AMRO 
nog een tweede spaarrekening geopend, waarop liquiditeiten worden aangehouden. In de afgelopen vier jaren 
is geleidelijk aan de helft van dit spaargeld voor het doel van het Fonds aangewend. Eind 2017 stond er nog ruim 
€ 700.000 op deze rekeningen. Het gaat hier om projectbijdragen die in het verleden zijn toegekend, maar nog 
niet volledig zijn uitbetaald. In 2018 en 2019 zijn meerdere projecten afgesloten en afgerekend, waarmee 
eveneens duidelijk zal worden of er sprake is van vrijval die meegenomen wordt in de liquide middelen voor 
2020. 
 
Voor huisvesting, faciliteiten en bemensing van het bureau werkt het NWB Fonds samen met de Unie van 
Waterschappen (UvW). De kosten worden verrekend volgens het stelsel van “kosten voor gemene rekening”. In 
2019 is een start gemaakt met de herziening van de samenwerkingsovereenkomst.  
 
De exploitatiekosten bedroegen in 2019 € 79.387. Dit is 9,62% van de baten (€ 825.291): 10,38%-punt onder de 
bovengrens van het Treasury reglement.  
 
  

 
1 Het bestuur houdt een structurele continuïteitsreserve van € 100.000 aan. 
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DIRECTIEVERSLAG 

In 2019 is verder invulling gegeven aan het updaten van de strategie en het beleid voor de komende jaren. Deze 
is eind 2019 door het bestuur goedgekeurd en zal jaarlijks worden herzien zodat het fonds een substantiële rol 
blijft spelen ter versterking van het internationale waterschapswerk en het Blue Deal programma. De strategie 
en beleid voor 2020 is te lezen op onze vernieuwde website (vanaf maart 2020).  

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de invulling en opzet van een aantal nieuwe projecten die bijdragen aan de 
doelstelling van het NWB Fonds. Bij elk van de trajecten speelde continue de vraag hoe we als NWB Fonds 
onderscheidend en ondersteunend kunnen blijven aan de Nederlandse waterschappen en programma’s als de 
Blue Deal. Concreet hebben we gewerkt aan de volgende zaken: 

 
Impulsprojecten: communicatie en professionalisering.  
Het bestuur heeft in 2018 akkoord gegeven voor het verder uitwerken van impulsprojecten die de Blue Deal 
ondersteunen bij de uitvoer van hun werk, in het bijzonder gedurende de eerste fase van de Blue Deal. We 
hebben in 2019 goede resultaatafspraken met de Blue Deal kunnen maken. De focus van de impulsprojecten ligt 
op drie thema’s, namelijk: professionalisering, communicatie en vergroten capaciteit en diversiteit (KIWI). 
Hiervoor zijn een drietal impulsprojecten geformuleerd i.s.m. de Blue Deal, waarvan er één op initiatief van het 
NWB Fonds tot stand gekomen is.  
 
Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal (KIWI) 
Op initiatief van het NWB Fonds is in 2019 is gestart met het opzetten van een internationaal introductie- en 
leerprogramma voor eigen waterschapsmedewerkers. Vanuit elk waterschap wordt één kandidaat geselecteerd 
voor een tweejarig programma waarin zij, naast training, vier keer op missie zullen gaan. De Blue Deal biedt een 
fantastische kans om het buitenlandwerk van de waterschappen verder te professionaliseren. Dat betekent: 
meer samenhang tussen de verschillende projecten en van elkaars ervaringen leren. Bovendien moet er de 
komende jaren ook voldoende en kwalitatief hoogwaardige capaciteit beschikbaar blijven. Het NWB Fonds 
ondersteunt met KIWI de professionalisering en zorgt voor toekomstige capaciteit binnen de projecten. Het plan 
hiervoor is in 2019 uitgewerkt, akkoord bevonden door het bestuur en inmiddels gestart.   
 
Evaluatie Bangerpolder 
Op dit moment zijn Dutch Water Authorities (DWA) actief in Indonesië voor een drietal projecten (partnerschap 
DWA- Indonesia) en door de Nederlandse ambassade Jakarta en het NWB Fonds gefinancierd worden. Met 
name het project in Pekalongan leunt sterk op eerdere ervaring uit een inmiddels succesvol afgerond project, 
namelijk: het Banger polder pilot project. Een project dat haar oorsprong al in het jaar 2001 vond en 
daadwerkelijk startte in 2006. Begin 2018 is het project, na ongeveer 12 jaar, afgerond. Het was een relatief 
langdurig project voor een waterschap in het buitenland, maar het heeft wel geleid tot een dijk, een gemaal en 
effectieve governance die het geheel toekomst bestendig zouden moeten maken. Ondanks (of juist vanwege) dit 
mooie resultaat is in 2019 besloten om goed te evalueren wat de succesfactoren en risico’s bij een dergelijk 
project zijn, zodat er ook generieke leerpunten gedestilleerd kunnen worden voor lopende programma’s in 
Indonesië, maar vooral ook het Blue Deal programma.  
 
NWB Fonds Award 
De wereldwijde vraag naar Nederlandse waterkennis is groot. Waterschappen spelen een belangrijke rol in het 
delen van kennis en expertise met landen waar waterbeheer grote uitdagingen kent. Communicatie speelt een 
steeds belangrijkere rol bij het uitvoeren van langjarige internationale projecten, zoals de Blue Deal. Goede 
communicatie levert een belangrijke bijdrage aan het creëren (en behouden) van draagvlak, bekendheid en 
duidelijkheid over de bereikte resultaten. Deze zichtbaarheid is ook spannend, maar ook een uitgelezen kans om 
te staan voor het waterwerk waar Nederland wereldwijd om wordt geroemd. In 2019 is besloten om in de loop 
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van de eerste fase van de Blue Deal een NWB Fonds Award uit te reiken voor het best communicerende Blue 
Deal project. 
 
Nieuwe website 
De website van het fonds is verouderd en past niet goed meer bij de nieuwe koers van het NWB Fonds in het 
licht van de Blue Deal. De UvW voert (als onze huismeester) de update van de website uit. Een eerste concept is 
reeds gepresenteerd en er wordt de komende periode gewerkt aan de juiste content. De planning is dat we in 
maart 2020 de nieuwe website kunnen lanceren. 
 
Klimaat Neutrale Blue Deal 
Het NWB Fonds heeft het initiatief genomen om eerste stappen te zetten richting een klimaat neutrale (of liever 
positieve) Blue deal. Om hieraan te werken wordt in 2020 een aantal brainstormsessie georganiseerd die tot een 
eerste plan van aanpak moeten leiden. 
 
Projecten afronden 
Voor veel lopende projecten van het NWB Fonds liep het project af en is zoveel mogelijk afgerond. Voor een 
aantal projecten geldt dat ze nog tot een goede financiële eindafronding moeten komen, waarna ze in de eerste 
helft van 2020 definitief afgerekend zullen worden. 
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AFGESLOTEN PROJECTEN 

In 2019 zijn de volgende projecten afgesloten. Met het vaststellen van deze jaarrekening bekrachtigt het bestuur 
de verantwoordingsrapporten van deze projecten. 

Voor sommige kleine projecten geldt dat ze binnen een jaar worden bedacht en uitgevoerd. Deze staan derhalve 
niet bij ‘nieuwe projecten gestart in 2019’ genoemd.  

Voor alle afgesloten projecten geldt dat ze conform de rapportage- en verantwoordingsafspraken een 
eindrapportage indienen. De eindrapportages worden beoordeeld door het programmabureau en de 
programmacommissie. De resultaten van deze projecten zullen worden gedeeld op de website van het NWB 
Fonds.  
 

Project	12/03	Egypte	-	WOP	decentraal	IWRM	

Waterschap Begin Eind Toegekend Uitgekeerd 

Aa en Maas 
Brabantse Delta, De Dommel 

2012 (2015) 
2017 

€ 73.652 
€ 153.939  

€ 130.877 

	
Project	14/01	Ethiopië	-	Water	Governance	Implementation	Programme	Awash	Basin 

Waterschap Begin Eind Toegekend Uitgekeerd 

Zuiderzeeland, Aa en Maas, De 
Dommel, 
Groot Salland, Hollandse Delta, 
Hunze en 
Aa’s, Unie/DWA, Vechtstromen 

2014 (2018) 
2019 

€ 396.889 € 396.889 

 
Project	16/01	Task	Force	DWA	-	Impuls	KPP	2019	

Waterschap Begin Eind Toegekend Uitgekeerd 

Unie / DWA 2017 (2018) 
2019 

€ 160.000 € 160.000 

 
Project	18/03	Kenia		

Waterschap Begin Eind Toegekend Uitgekeerd 

AGV/Wereld Waternet 2018 2019 € 32.599 € 32.326 
 

Project	15/06	Vietnam	-	Ho	Chi	Minh	City,	SCFC	Capacity-building	program	2	

Waterschap Begin Eind Toegekend Uitgekeerd 

Vechtstromen 2016 2018 € 190.845  € 129.887 

	
NWB	Fonds	bijdrage	project	Blue	Deal	film:	1902	

Waterschap Begin Eind Toegekend Uitgekeerd 

Unie van Waterschappen 2018 2019 € 30.000 € 30.000 
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Conceptopzet	KIWI	:	1908	

Waterschap Begin Eind Toegekend Uitgekeerd 

Unie van Waterschappen 
(Waterprof) 

2019 2019 € 6.970 € 6.970 

 
 

Bijdrage	NWB	Fonds	symposium	VU	Amsterdam:	1911	

Waterschap Begin Eind Toegekend Uitgekeerd 

Unie van Waterschappen 2019 2019 € 5000 € 5000 
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LOPENDE PROJECTEN 

 
 

Project	18/01	Swaziland	–	eSwatini	Water	and	Institutional	Development	Partnership	(SWID)	
Dit project bouwt voort op bestaande relaties en afspraken. Het project dat de komende anderhalf jaar zal 
worden uitgevoerd is onderdeel van een groter plan dat onder de Blue Deal zal komen te hangen.  In dit G2G 
project zal Dutch Water Authorities zich opstellen als zgn. credible public partner. De doelstelling op de lange 
termijn is voorzien in schoon, voldoende en veilig water voor de mensen in eSwatini. Het plan voorziet in 
meerdere interventies die de partner in eSwatini helpt om op essentiële onderdelen (e.g. strategische planning, 
governance, multi-level water governance). Daarnaast wordt verder invulling gegeven aan de 
grensoverschrijdende samenwerking in de regio. Begin 2020 zal het NWB Fonds de eindrapportage ontvangen 
en overgaan tot afrekening.   
 

Waterschap Begin Eind Toegekend 

Vechtstromen, Wetterksip Fryslân 2018 2019 € 181.708 
 
 

Project	18/02	Vietnam	–	Blue	Dragon	Inception	
Het project Blue Dragon Inception is het verkenningsfase die als voorbereiding dient voor een langjarige 
samenwerking in de Mekong Delta binnen de Blue Deal. In 2018 is het voorstel ingediend voor een 6- tal missies 
waarbij verschillende Vietnamese partners worden gemobiliseerd waarmee samen aan een Blue Deal voorstel 
gewerkt kan worden. Het project bouwt hierbij voort op eerder opgedane relaties en samenwerkingspartners. 
De programmacommissie heeft het project in 2018 geadviseerd om te starten met 2 missies en helder te krijgen 
of je daadwerkelijk voeten aan de grond kunt krijgen, alvorens het volledige project goedgekeurd wordt. In 2018  
(en begin 2019) hebben er in het totaal 3 missies plaatsgevonden (waarvan 1 gefinancierd door de Blue Deal). 
Deze hebben geleid tot verdergaande samenwerking met in ieder geval Can Tho University. Volgende missies 
zijn er op gericht om ook de reeds benaderde overheidspartijen te laten aansluiten bij het op te zetten Blue Deal 
partnership. Begin 2019 is besloten de resterende missies doorgang te laten vinden. Gelet op het 
voorbereidende karakter voor de Blue Deal, zal worden bekeken of (en hoe) een deel van deze missies 
gefinancierd kan worden i.s.m. de Blue Deal. In 2020 zal dit project worden afgerond.  
 

Waterschap Begin Eind Toegekend 

Vechtstromen 2018 2019 € 28.635 
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Project	17/01	Zuid-Afrika	–	Kingfisher	II	
De Unie van Waterschappen en 13 waterschappen geven een vervolg aan het eerste Kingfisherprogramma 
(12/06). Kern van het Kingfisherprogramma is het ondersteunen van de Zuid-Afrikaanse overheid bij het 
opzetten van regionale stroomgebiedsorganisaties: Catchment Management Agencies (CMA’s). De Zuid-
Afrikaanse partners willen de ingezette beweging naar CMA’s voor het hele land verder operationaliseren. De 
waterschappen willen daarbij hun rol als sparringpartner continueren. Daarbij worden ook dwarsverbanden 
tussen de organisaties in opbouw aangemoedigd. Door de Zuid-Afrikaanse partners zal ook veel eigen inzet 
worden gepleegd om Kingfisher II tot een succes te maken.  
 
De aanvraag is gecombineerd met een aanvraag voor subsidie van Partners voor Water bij de RVO. Ondanks het 
soms moeizame verloop van Kingfisher I liggen ook nu de ambities hoog. Ook bij Kingfisher II, is er door de 
politieke context veel energie gegaan naar het partnerschap met Zuid Afrika en minder naar de uitvoering van de 
projectonderdelen. Gedurende het jaar is het Bureau goed meegenomen in alle verwikkelingen.  
 
In 2018 is besproken met het projectteam dat er gewerkt wordt richting afronding, maar voor een goede 
verbinding wordt gezorgd met het Blue Deal project dat in de tweede helft van 2019 van start zal. Het project is 
daarom budgetneutraal verlengd t/m medio 2019. Eind 2019 zijn afspraken gemaakt over de afronding van het 
Kingfisher II project en zal begin 2020 worden afgerekend.  
 

Waterschap Begin Eind Toegekend 

Unie van Waterschappen / DWA 2017 (2018) 
2019 

€ 299.965 

 
 

Project	14/02	Ethiopië	-	Water	Governance	Program	Abbay	Basin	
Geïnspireerd door het Water Governance Programme voor de Awash Basin heeft de Abbay Basin Authority 
(Blauwe Nijl) de waterschappen gevraagd een vergelijkbaar partnerschapsprogramma voor de Abbay Basin aan 
te gaan. Wereld Waternet heeft dit verzoek opgepakt. Tijdens een identificatiemissie zijn de contouren voor het 
programma geschetst. Vanwege de vele parallelle uitdagingen met de Awash Basin is in fase 1 en 2 (2014-2015) 
van het programma gezocht naar verbindingsmogelijkheden en naar winst van learning alliances, onder de vlag 
van Dutch Water Authorities. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om tot krachtenbundeling te komen in 
Nederland en Ethiopië om te groeien richting een Ethiopië programma van de Dutch Water Authorities.  
In 2018 is met Wereld Waternet afgesproken dat ze dit project in 2019 samen afronden met het project 16/05 
(Rift Valley Lake). Begin 2020 zal het project worden afgerekend. 
 

Waterschap Begin Eind Toegekend 

Wereld Waternet  2014 (2018) 
2019 

€ 258.210  

 
 

Project	15/05	Colombia	–	CVC	Cali	
Onder aanvoering van De Dommel is Dutch Water Authorities een langjarige samenwerking aangegaan met 
waterautoriteiten in Colombia, aanhakend bij Memorandums of Understanding (MoU’s) uit 2011 en 2015 van 
Nederland met Colombia voor brede en intensieve samenwerking op het gebied van water. Het programma van 
de Dutch Water Authorities richt zich op het tot stand brengen van een duurzame en robuuste samenwerking. 
Allereerst met Colombiaanse regionale waterbeheerders. Hiervoor zijn in 2015 ook al eerste stappen met de 
autoriteit in de Cauca vallei (CVC). Maar ook wordt gewerkt aan een intensieve samenwerking met Nederlandse 
partners die in Colombia actief zijn zoals adviesbureaus, drinkwaterbedrijven en kennisinstellingen. Als methode 
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is gekozen voor een open, programmatische aanpak om actief de beste perspectieven te selecteren en gedragen 
interventies te ondernemen. 
 
De programmacommissie heeft 8 maart 2016 ingestemd met het projectvoorstel en heeft hiervoor maximaal 
€ 271.755 beschikbaar gesteld. Hoewel de commissie vertrouwen heeft in de gekozen open aanpak wil de 
programmacommissie na twee jaar zien waar de focus in het programma is komen te liggen.  
 
In 2018 is een tweede voorschot verleend en is het project druk bezig met het voorbereiden van de 
partnerschappen voor een langjarige Blue Deal samenwerking. In 2019 zal worden verkend in hoeverre de NWB 
Fonds bijdrage effectief benut kan worden binnen de Blue Deal.  
 

Waterschap Begin Eind Toegekend 

De Dommel, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland 2015 2020 € 271.755 
 
 
 

Project	15/07	Nicaragua	-	Samenwerkingsprogramma	DWA	met	Nicaragua	2016-2019	
De conferentie Krachtenbundeling en Professionalisering Dutch Water Authorities (project 14/03, afgesloten in 
2015) vormde de opmaat voor het 4-jarige samenwerkingsprogramma 2016-2019. De focus ligt op decentraal 
stroomgebiedsbeheer.  
 
Dutch Water Authorities is de samenwerking aangegaan met RENOC, de Nicaraguaanse netwerk-organisatie van 
de 38 stroomgebiedsbeheerders (gemeenten en stroomgebiedscomités). In 2016 en 2017 zijn er een viertal 
training uitgevoerd in nauwe samenwerking met RENOC. Het betreft onder meer trainingen en workshops op 
het gebied van zout intrusie. Het project loopt goed, het lijkt erop dat het juiste format is gevonden voor de 
samenwerking met Nicaragua op landsdekkend niveau. 
 
Het project in Nicaragua staat op dit moment onder druk i.v.m. de politieke onrust in het land. Het was in 2018 
niet altijd veilig om de missies uit te voeren die op de rol stonden. Daarom is in overleg met het NWB Fonds 
besloten de situatie te volgen en op korte termijn andere aspecten van de samenwerking verder uit te werken. 
In 2019 is afgesproken het project af te ronden en het resterende budget tijdelijk te reserveren voor een nader 
goed te keuren projectplan in 2020.  
 

Waterschap Begin Eind Toegekend 

De Stichtse Rijnlanden, De Dommel,  
Noorderzijlvest, Rijn en IJssel 

2016 2019 € 293.781 

 
 

Project	16/02	–	Burkina	Faso	-	Faso	Koom	
De Minister van Water van Burkina Faso heeft Dutch Water Authorities (DWA) gevraagd een partnerschap op te 
zetten met de waterautoriteiten in zijn land. Dit is mede gebaseerd op de eerdere ervaringen met het 
voormalige waterschap Reest en Wieden en met Wereld Waternet, die allebei al een soort twinning met zo’n 
waterautoriteit hebben (gehad). De insteek van het project is het opbouwen van capaciteit van de vijf regionale 
waterautoriteiten en de daaronder ressorterende lokale water comités (CLE’s).  
 
Hoewel Burkina Faso niet onder de focuslanden van Dutch Water Authorities valt, is de toegevoegde waarde van 
de gezamenlijke waterschappen voor het programma evident. De programmacommissie van het NWB Fonds 
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heeft in haar vergadering van 13 september 2016 het voorstel Faso Koom (Burkina Faso) goedgekeurd en een 
bijdrage van maximaal € 288.052 toegekend. In de programmacommissie van 21 september 2017 is de bijdrage 
van het Fonds verhoogd met € 11.948 tot € 300.000. Aanleiding hiervoor is het plaatsen van een YEP trainee bij 
het project. Uit de terugkoppeling uit het project blijkt er ook veel energie te zitten bij project partnerts. Een YEP 
trainee kan dit ook verder kanaliseren. In 2018 is een tweede voorschot overgemaakt. Eind 2019 zijn afspraken 
gemaakt over de eindrapportage en begin 2020 zal het project worden afgerekend.  
 

Waterschap Begin Eind Toegekend 

Amstel, Gooi en Vecht (Wereld Waternet) 
Hunze en Aa’s, Aa en Maas,  
Drents Overijsselse Delta 

2016 2019 € 300.000 
 

 
 

Project	16/03	Indonesië	-	Initiatief	DWA	Indonesia	
Project 16/03 is een overkoepelend samenwerkingsprogramma met Indonesië opgezet. In het programma 
werken zeven waterschappen samen in verschillende projecten. Ook de Nederlandse ambassade in Jakarta 
draagt een gelijk deel bij aan het project. 
 

• De samenwerking met de Kabupaten Pringsewu en Kabupaten Lampung Selatan te Sumatra op het vlak 
van de sanitatie in het algemeen en de organisatie en uitwerking van de verwerking van slib uit septic 
tanks in het bijzonder (initiatiefnemer Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met SNV);  

• De samenwerking met Kabupaten Pekalongan gericht op de bestrijding van de overstromingen en het 
droogleggen van thans verdronken gebieden (initiatiefnemer Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard);  

• De continuering van de samenwerking met de gemeente Semarang op het vlak van het waterbeheer in 
het algemeen alsmede de revitalisering van de oude binnenstad (Kota Lama) binnen een geïntegreerde 
aanpak conform de visie van de Nederlandse ambassade in Jakarta. 

De programmacommissie heeft 13 september 2016 maximaal € 263.590 beschikbaar gesteld voor het 
programma 16/03. 

In 2019 is door het bestuur van het NWB Fonds en de stuurgroep Blue Deal besloten om DWA Indonesia 
gelegenheid te bieden om een Blue Deal project te formuleren en te starten met overbruggingskrediet vanuit 
het NWB Fonds. Het overbruggingskrediet wordt betaald uit de onderbesteding binnen het project en een 
reservering van maximaal € 100.000,- per jaar vanuit de NWB Fonds begroting.  
 

Waterschap Begin Eind Toegekend 

Schieland Krimpenerwaard, Amstel, Gooi en Vecht, 
Zuiderzeeland, Delfland, Aa en Maas, Peel en 
Maasvallei, Hollands Noorderkwartier 

2016 2020 € 263.590 
 

 
Project	16/04	Mozambique	–	DWA	

‘Estamos Juntos’ Mozambique betreft een samenwerkingsprogramma met de regionale waterautoriteiten 
(ARA’s) en het ministerie (DNGRH). Dit programma is de uitkomst van de investering van het NWB Fonds in een 
meer gestructureerde samenwerking van de waterschappen met Mozambique, de ‘Impuls Mozambique’, om te 
komen tot een ‘Water Authority Partnership’ in Mozambique. In het project hebben drie waterschappen de 
krachten gebundeld. De kern van het voorstel is het ondersteunen van het opbouwen van de verschillende 
waterautoriteiten door het opzetten van een professionele uitwisseling met de ARA’s en tussen de ARA’s en 
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ministerie onderling. De selectie van de onderwerpen is in samenspraak met Mozambique tot stand gebracht. In 
2017 Als start van zijn de eerdere bilaterale MoU’s tussen de drie waterschappen en de drie grootste ARA’s 
ondergebracht in een nieuwe MoU die in 2018 wordt getekend. Ook is de samenwerking met de ambassade 
verder uitgewerkt, zij ondersteunen DNGRH. Door de economische situatie in Mozambique heeft de ambassade 
de samenwerking met het ministerie in een andere vorm gegoten, dit heeft tot wat vertraging geleid. 
 
In 2017 zijn er verschillende trainingen en bijeenkomsten georganiseerd met de partners en is ook een 
partnerschap aangegaan met Agua de Galicias. Tevens is er verbinding gelegd met projecten van TU Delft, Nuffic 
en Kingfisher(project 17/01). 
 
De programmacommissie heeft 29 november maximaal € 299.000 beschikbaar gesteld voor een periode van 
tweeënhalf jaar. In 2018 is een tweede voorschot betaald van € 150.000,-. Afgesproken is om in het licht van de 
Blue Deal te verkennen of en hoe resterend budget kan worden benut waar dat in 2019 grotendeels 
gefinancierd wordt door de Blue Deal.  
 
In 2019 is besloten het resterende budget te benutten voor een knowlegde sharing plan waarbij onmisbare 
lokale inzet door het NWB Fonds mede wordt gefinancierd. Dit plan is onderdeel van het Blue Deal programma 
en is aldaar door het reviewpanel (NWB Fonds zit dit voor) Blue Deal akkoord bevonden. Het Estamos Juntos 
project zelf wordt inhoudelijk afgerond. Formele afrekening volgt in 2021 wanneer het aanvullende plan af zal 
lopen.  
 

Waterschap Begin Eind Toegekend 

Wetterskip Fryslân, Hunze en Aa’s, De Dommel 2017 2019 
(2021) 

€ 299.000 
 

 
 

Project	16/05	Ethiopië	–	RVLBA	
Op basis van een scoping missie heeft Wereld Waternet samen met de nog jonge Rift Valley Lakes Basin 
Authority (RVLBA) bepaald of en hoe de RVLBA door de Dutch Water Authorities kan worden ondersteund. Het 
project wordt in samenwerking met de andere Dutch Water Authorities projecten in Ethiopië wordt uitgevoerd. 
Naar verwachting wordt deze samenwerking één van de bouwstenen van het Ethiopië programma van Dutch 
Water Authorities. 
 
Voor deze toevoeging aan de activiteiten in Ethiopië heeft de programmacommissie maximaal  
€ 135.888 beschikbaar gesteld.  
 
In 2018 is afgesproken dat dit project gaat afronden in samenwerking met project 14/02 (WGP Abbay). In 
oktober 2019 is de gezamenlijke afronding voltooid en zal de financiële afrekening (door afstemming over de 
definitieve factuur wat vertraagd) begin 2020 plaatsvinden.  
 

Waterschap Begin Eind Toegekend 

Amstel, Gooi en Vecht (Wereld Waternet) 2017 (2018) € 135.888 
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NIEUWE PROJECTEN GESTART IN 2019 

 
 

Project	19/04			Impulsproject	Leren	en	Professionaliseren	
Betreft een driejarig impulsprogramma waarin het programmabureau Blue Deal de mogelijkheden krijgt om 
Dutch Water Authorities te professionaliseren en te ondersteunen met een leerprogramma. Hierover zijn in 
2019 resultaatafspraken gemaakt met het programmabureau. Het geld wordt gebruikt voor aanvullende 
capaciteit, trainingen en het opzetten/uitvoeren van activiteiten.  
 

Waterschap Begin Eind Toegekend 

Unie van Waterschappen (Blue Deal) 2019 2021 € 245.000,- 
 
 

Project	19/05	Impulsproject	Communicatie	
Betreft een 2 jarig communicatietraject waarmee Dutch Water Authorities een goede start maakt met het 
communiceren over buitenlandactiviteiten. Naast een aantal noodzakelijke communicatiemiddelen wordt er 
extra capaciteit ingehuurd en zullen er specifieke communicatietrainingen worden verzorgd.  
 

Waterschap Begin Eind Toegekend 

Unie van Waterschappen (Blue Deal) 2019 2021 € 160.000,- 
 

	
Project	19/09			Kennismakings-	en	Introductieprogramma	Waterschappen	Internationaal	
(KIWI)	

Dit programma is gericht op het tijdig opleiden en betrekken van waterschapsmedewerkers bij internationale 
projecten van waterschappen. In een tweejarig programma krijgen ze training en gaan ze vier keer op missie 
naar een Blue Deal project met als doel om een zo breed mogelijke ervaring op te doen en daarna goed 
inzetbaar te zijn binnen de pool van waterschapsmedewerkers die internationaal actief zijn.  
 

Organisatie Begin Eind Toegekend 

Waterprof  2019 2021 € 237.576,- 
 
 

Project	19/10		Evaluatie	Bangerpolder	
Het Bangerpolder project is een reeds afgerond project en wordt in opdracht van het NWB Fonds en de 
ambassade in Jakarta geëvalueerd. De resultaten volgen begin 2020 en worden in hetzelfde jaar breder gedeeld 
onder de stakeholders die actief zijn in Indonesië en de Blue Deal partners in het algemeen.  
 

Organisatie Begin Eind Toegekend 

Hydrocapacity 2019 2020 € 39.800,- 
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STAND VAN ZAKEN ULTIMO 2019 EN VOORUITZICHT 2020 

 
De co-financiering van de internationale samenwerkingsprojecten hebben de nodige verbeteringen 
opgeleverd en hebben onder de vlag Dutch Water Authorities (DWA) meer zichtbaarheid opgeleverd. 
De NWB Fonds projecten en de toegenomen zichtbaarheid hebben in 2018 geresulteerd in een 
samenwerking tussen de waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma dat is opgericht heeft de naam Blue Deal en heeft 
als hoofddoelstelling 20 miljoen mensen helpen aan schoon, voldoende en veilig water. Daarmee 
draagt het Blue Deal programma actief bij aan de Sustainable Development Goals (SDGs) en loopt tot 
en met 2030. 
 
Het Blue Deal programma heeft een eigen financiering en kent grotendeels dezelfde doelstelling als 
het NWB Fonds. De Nederlandse waterschappen hebben in 2018 en 2019 hun (grotendeels) NWB 
Fonds projecten omgevormd tot Blue Deal projecten. Het NWB Fonds heeft op basis van deze 
ontwikkeling haar strategie en beleid in 2019 aangescherpt om goed aan te sluiten om deze nieuwe 
realiteit. Eind 2019 is het nieuwe beleid en de strategie goedgekeurd door het bestuur.  
 
Belangrijkste pijlers NWB Fonds  
De hoofddoelstelling van het NWB Fonds is het verbeteren van decentraal waterbeheer, beter bestuur, 
voldoende water, schoon water en waterveiligheid elders in de wereld. De focus ligt daarbij op het 
genereren van impact. Van plannen maken naar uitvoering, dat is de stap die we met elkaar de 
komende jaren te zetten hebben om van de SDGs een succes te maken. Het Blue Deal programma is 
een fantastisch instrument om impact te genereren en duurzaam samen te werken met buitenlandse 
partners.  
 
Langjarig samenwerken en grotere projecten draaien vraagt ook van de waterschappen om op dit vlak 
verder te professionaliseren. Internationaal werken is een vak. De kunst is om de meerwaarde van de 
praktische uitvoeringskennis van waterschappen op een effectieve en inspirerende wijze te verbinden 
met de enorme wateropgaven van de lokale partners in het buitenland.  
 
Het NWB Fonds wil daarom de komende jaren de basis onder de internationale samenwerking van de 
Nederlandse waterschappen verder ontwikkelen en versterken zodat zij, via de Blue Deal, beter in 
staat zijn om resultaten en impact te realiseren binnen hun projecten. Dit wil het NWB Fonds doen 
door actief in te zetten of vijftal pijlers (zie verder onze strategie en beleid 2020 op de website): 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versterken draagvlak 
bij 

waterschapsbesturen 
en de interne 
organisatie. 

Bevorderen van 
internationaal werk als 
belangrijk speerpunt 

voor persoonlijke 
ontwikkeling en HR- 

strategie in brede zin. 

Zorgen voor 
voldoende capaciteit, 
kwaliteit,  continuïteit 
en diversiteit in de 
opzet en uitvoering 

van projecten. 

Het verbreden van het 
blikveld door nieuwe 
kennis, inzichten en 
samenwerkingen te 

borgen. 

Uitvoeren van 
verkenningsmissies  
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JAARREKENING 

 
BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

 
Activa 31-12-2019 31-12-2018 
 EUR EUR  
Vaste activa     
Leningen u/g  20.500.000  20.500.000 
     
Vlottende activa     
Vorderingen 662.791  548.042  
Liquide middelen 771.566  796.980  

  1.434.357  1.345.022 

Totaal activa  21.934.357  21.845.022 

     

Passiva     

     

Eigen vermogen     

Stamvermogen  20.500.000 20.500.000  

Continuïteitsreserve  100.000 100.000  

Algemene reserve  -136.106 6.573  

Exploitatieresultaat  439.133 -142.679  

  20.903.027  20.463.894 

Kortlopende schulden     

Crediteuren 30.884  60  

Overige schulden 1.000.445  1.381.068  

  1.031.330  1.381.128 

Totaal passiva  21.934.357  21.845.022 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 Realisatie Begroot Realisatie 
 2019 2019 2018 
Lasten    
Projectbijdragen -306.771 -847.903 -893.261 
Exploitatiekosten -79.387 -108.589 -74.926 
 -386.158 -956.492 -968.187 
Financiële baten en lasten    
Rentebaten 825.291 828.725 825.508 
    
Exploitatieresultaat 439.133 -127.767 -142.679 
    

 
In de jaarrekening worden de projectbijdragen toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Als 
bijlage bij dit jaarverslag is een overzicht van de lopende projecten opgenomen met de toegerekende bedragen 
per project over de looptijd.  
In de toelichting op de staat van baten en lasten is specificatie per project opgenomen. 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN 
RESULTAATBEPALING 

 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de eigen Richtlijn voor de jaarverslaglegging van 
het NWB Fonds (zoals deze luidt vanaf 1 januari 2017). 
 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de afzonderlijke balanspost anders is vermeld, worden de activa en 
de passiva opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
De baten en lasten worden tijdsevenredig toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Hierbij 
wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balansrekening wordt gehouden met de aan 
een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. 
Baten worden slechts opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien ze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 
 
Financiële vaste activa. De leningen zullen tot de vervaldag worden aangehouden. 

Vorderingen en overlopende activa. Deze vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar. 

Liquide middelen. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het Fonds. 

Stamvermogen. Dit is het totaal van de ontvangen schenkingen van de NWB Bank (en eventuele andere 
schenkingen of nalatenschappen). Ontvangsten van de NWB Bank (en eventuele andere schenkingen of 
nalatenschappen) worden direct ten gunste van het stamvermogen gebracht en lopen derhalve niet via de staat 
van baten en lasten. 

Continuïteitsreserve. Op 31 mei 2010 heeft het bestuur € 100.000 van het eigen vermogen afgezonderd om 
onverwachte kortlopende verplichtingen tijdelijk te overbruggen of om calamiteiten op te vangen. 

Algemene reserve. Deze is opgebouwd uit de resultaatbestemmingen van afgesloten boekjaren en is vrij 
besteedbaar binnen de doelstelling van het NWB Fonds.  

Kortlopende schulden. Dit zijn alleen de kortlopende schulden die binnen twaalf maanden na de balansdatum 
kunnen worden opgeëist. Langer lopende schulden (toegezegde financiële bijdragen voor het tweede en derde 
jaar of eventueel nog latere jaren) worden vermeld bij de “niet in de balans opgenomen verplichtingen”. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 
Financiële positie 

    
 2019 2018 Mutatie 
    
Middelen op lange termijn    
Eigen vermogen 20.903.027 20.463.894 439.133 
    
Vastgelegd op lange termijn    
Vaste activa 20.500.000 20.500.000 0 
    
Netto werkkapitaal 403.027 -36.106 439.133 
    
Middelen op korte termijn    
Crediteuren 30.884 60 30.824 
Overige schulden 1.000.445 1.381.068 -380.623 
    
Beschikbaar 1.031.329 1.381.128 -349.799 
    
Aangewend voor    
Vorderingen 662.791 548.042 114.749 
Liquide middelen 771.566 796.980 -25.414 
 1.434.357 1.345.022 89.335 

 
De perpetuele AT1 lening van € 20.500.000 aan NWB Bank per 3 mei 2016 heeft een onbepaalde looptijd en een 
vaste rente van 4,025%. 
 
De vorderingen ad € 662.791 hebben betrekking op nog te ontvangen rente NWB Bank € 547.829, ABN AMRO € 
174 en vooruitbetaalde kosten (projecten 19/05 en 19/09) € 114.788. 
 
Overige schulden (€ 1.000.445) heeft voor € 987.445 betrekking op toegezegde, maar nog niet uitbetaalde pro-
jectbijdragen en het overige op nog te ontvangen rekeningen voor accountantskosten ad € 5.000 en 
salariskosten € 8.000 programmamanager 4e kwartaal 2019. 
 
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor projectfinanciering voor een bedrag van 
€ 286.629 (verschil tussen “toegekend” en “toegerekend”). Dit heeft betrekking op 2019 en verder. 

  



 
 
 
 
 
 

 22 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
Specificatie van de project bijdragen 

    Realisatie 
 2019 

Begroting 
 2019 

Realisatie 
 2018 

12/03 Aa en Maas - Egypte -96.713   
15/05 DOM, Colombia – CVC Cali 59.417 59.417 59.417 
15/06 WVS, Vietnam – SCFC 2 -60.958  63.615 
15/07 HDSR, Nicaragua – DWA 2016-2019 73.445 73.445 73.445 
16/03 HHSK - Initiatief DWA-Indonesia 65.898 65.898 65.898 
16/04 WF - Mozambique Estamos Juntos 59.800 59800 119.600 
18/01 eSwatini 103.833 103.833 77.875 
18/02 Blue Dragon 11.931 11.931 16.704 
18/03 Kenia 13.698 13.971 18.628 
19/02 Blue Deal film 30.000   
19/04 Impulsproject leren en professionaliseren 24.500   
19/08 KIWI 6.970   
19/10 KIWI programma (Hydrocapacity) 9.950   
19/11 Vrije Universiteit Amsterdam 5.000   
     
    306.771 388.295 - 
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SPECIFICATIE EXPLOITATIEKOSTEN 

 Realisatie Begroot Realisatie 
 2019 2019 2018 
    
Bureau 67.673 72.864 69.729 
Financiële administratie 3.807 12.120  
Bestuur en programmacommissie  4.000  
Congressen, symposia en netwerkdagen  1.000  
Reis- en verblijfskosten 1.474 10.000 1.503 
Communicatie, websites, publicaties  1.600  
Accountantskosten 5.422 4.400 5.042 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 605 605 605 
Overige kosten 407 2.000 -1.951 
 79.387 108.589 74.926 

 
Specificatie financiële baten en lasten 

 Realisatie Begroot Realisatie 
 2019 2019 2018 
    
Rente leningen u/g    
Rente spaarrekening 166 3.600 383 
Rente perpetuele AT1 lening 825.125 825.125 825.125 
 825.291 828.725 825.508 

 
De exploitatiekosten zijn € 29.202 onder de raming gebleven.  
 
Voor Bestuur en programmacommissie is € 0 uitgegeven aan vacatiegelden. 
 
In 2016 is overgestapt op een perpetuele AT1 lening met een vast jaarlijks rendement van 4,025%. 
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BIJLAGE: OVERZICHT FINANCIERING LOPENDE PROJECTEN 

 
 


