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Gepaste financiering voor 
investeringsopgave drinkwaterbedrijven

Als Nederlandse Waterschapsbank verstrekken we niet alleen financiering aan onze oprichters, 

de waterschappen, maar van oudsher zijn we ook actief in de drinkwatersector. Beide zijn 

immers onderdeel van dezelfde waterketen. We streven ernaar al onze klanten te voorzien 

van een zo goedkoop mogelijke, maar vooral ook passende financiering. Dat wil zeggen dat de 

financiering (o.a. aflossingsschema en looptijd) zo goed mogelijk aansluit bij de karakteristieken 

van de investering. 

Door het verstrekken van passende financiering beperken we de financiële risico’s van onze 

klanten. Alle leningen aan onze klanten in de publieke sector komen samen in de balans van 

de bank en die beheren we dagelijks op een professionele manier. Dit doen we vooral door 

het actief aantrekken van onze eigen financiering op de internationale kapitaalmarkten. 

Met onze uitstekende kredietwaardigheid kunnen we ons tegen zeer aantrekkelijke tarieven 

financieren. Ook onder moeilijke omstandigheden, zoals toen de wereld afgelopen maart werd 

geconfronteerd met COVID-19. We zijn er immers altijd voor onze klanten. 

In 2014 zijn we gestart met het uitgeven van duurzame obligaties. Hierbij worden de middelen 

alleen ingezet voor duurzame en maatschappelijke doeleinden en leggen we uitgebreid 

verantwoording af aan onze investeerders over de besteding van deze middelen. We hebben 

inmiddels ruim € 5 miljard aan waterobligaties en bijna € 10 miljard aan ‘social bonds’ (ten 

behoeve van de financiering van de sociale woningbouw) uitgegeven. We zijn daarmee de grootste 

uitgever van duurzame obligaties in Nederland. Met de toenemende aandacht van investeerders 

voor klimaat en maatschappij is ook de vraag naar duurzame obligaties toegenomen. Dit heeft 

als effect dat we ons nóg goedkoper kunnen financieren. Daarmee houden we de verduurzaming 

van Nederland betaalbaar. 

De uitgifte van duurzame obligaties weerspiegelt het karakter van de kredietverleningsactiviteiten 

van de bank en past uitstekend bij de in 2018 vastgestelde strategie van de duurzame waterbank. 

Onderdeel hiervan is het aanhalen van de banden met de drinkwaterbedrijven. We beschouwen 

hen, net als de waterschappen, als kernklanten. Drinkwaterbedrijven vervullen een belangrijke 

maatschappelijke functie en werken volop samen met de waterschappen in het kader van 

waterbeheer en bij het beheer van de waterkwaliteit.

Om ook in de toekomst een adequate drinkwatervoorziening te kunnen garanderen, moeten 

de drinkwaterbedrijven fors investeren in hun leidingnetten en zuiveringsinstallaties. Dit 

zijn langetermijninvesteringen en daar horen langlopende financieringen bij. In de huidige 

systematiek schrijft de Drinkwaterwet een maximaal toegestane gemiddelde vergoeding 

voor aan de vermogensverstrekkers, ter voorkoming van ‘overwinsten’. Als financier van 

de drinkwatersector vinden wij het zorgelijk dat drinkwaterbedrijven hierdoor steeds meer 

bewegen in de richting van korter lopende financiering. Zoals hiervoor gezegd: wij benadrukken 

als bank juist het belang van passende financiering. Zo voorkomen we dat er onnodig risico’s 

bij onze klanten terechtkomen, terwijl wij die als hun financier juist goed kunnen beheren. 

Gelukkig heeft de minister toegezegd de berekeningswijze te evalueren. Als bank van en voor 

de publieke watersector hopen wij op een uitkomst die ons in staat stelt onze rol goed te blijven 

vervullen.

In elke Waterspiegel vragen wij een columnist zijn of haar visie te 
geven op een actueel thema. Deze keer is dat Lidwin van Velden, 
voorzitter van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank.

Lidwin van Velden  
voorzitter van de directie van de Nederlandse 
Waterschapsbank
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