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Verklarende woordenlijst 

 

Term Omschrijving 

AIFMD (light) Toezichtregime op beleggingsfondsen; onder bepaalde criteria is er sprake 
van beperkter (“light”)  toezicht1. 

Carve out Uitsnede (deel) van de portefeuille op basis van specifieke criteria. 

Capped (gecapped) Gemaximeerd (op). 

Countervailing power Tegenwicht.  

Derivaat Financieel contract waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van een 
onderliggende grootheid (bijvoorbeeld een rentestand). 

Euribor European InterBank Offered Rate; variabele marktrente gebaseerd op 
tarieven die banken elkaar onderling in rekening brengen. 

Eligible investors In aanmerking komende investeerders; houders van deelnemingen A en B. 

IRR Internal Rate of Return; maatstaf voor rendement. 

Out-of-pocket expenses Concrete kostenpost (daadwerkelijke kasstroom); bijvoorbeeld voor 
juridische ondersteuning.  

LTV Loan To Value: resterende hoofdsom afgezet tegen de waarde van het 
onderpand.  

Mezzanine / junior financing Achtergestelde lening (“tweede hypotheek”); in sommige gevallen 
converteerbaar naar aandelen.  

Pari passu Op gelijke voet.  

 

 

 

 

                                                           

1 In Europa valt toezicht op beleggingsfondsen uiteen in twee hoofdcategorieën; toezicht op ICBE (instelling collectieve 
belegging in effecten) en toezicht op AIFM (alternatieve investeringsfonds management). ICBE’s zijn de grote (bekende) 
beleggingsfondsen die voldoen aan Europese criteria en ook in heel Europa mogen worden aangeboden aan het publiek 
(lees: aan niet professionele & retail cliënten). AIFM is van toepassing op alle beleggingsfondsen die géén Europees 
fondspaspoort (=ICBE registratie) hebben. Voor het NSDF is de AIFM wetgeving van toepassing.  

De AIFM-richtlijn schrijft voor dat een beheerder niet zonder vergunning een alternatieve beleggingsinstelling mag 
beheren en/of deelnemingsrechten daarin mag aanbieden aan beleggers. Aan het verlenen van de vergunning wordt 
een groot aantal eisen gesteld. Binnen de AIFM zijn verschillende toezichtniveaus, afhankelijk van de omvang van het 
fonds en het aantal en soort eindgebruikers waaraan het fonds wordt aangeboden. Voor meer toelichting, zie 
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/aifm/aifm/reikwijdte.  
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1. Inleiding 

Provincie Groningen heeft Zanders gevraagd ondersteuning te verlenen bij het bepalen van een realistische 
risico-inschatting inzake een mogelijke deelname van provincie Groningen aan een nieuw investeringsfonds, 
genaamd NESEC Shipping Debt Fund B.V. (NSDF). NSDF zal leningen gaan verstrekken aan de 
scheepvaartsector. Deze inschatting is van belang voor het bepalen van de hoeveelheid risicokapitaal in het 
weerstandsvermogen dat provincie Groningen voor deze deelname zal aanhouden.  

NSDF richt zich op ‘short sea shipping’. Short sea shipping is het vervoeren over zee van lading tussen havens 
in Europese landen waarvan de kustlijn langs de Europa begrenzende binnenzeeën loopt. Volgens deze 
definitie bevinden zich circa veertig landen in de short sea shipping regio. Hiermee is short sea shipping een 
zeer belangrijke modaliteit voor Nederland. Een groot deel van de goederen die in de Nederlandse havens 
wordt overgeslagen, wordt namelijk aan- of afgevoerd door middel van short sea shipping. 

De potentiële deelname van provincie Groningen in NSDF wordt gezien als onderdeel van de publieke taak 
van de provincie, waarbij de ondersteuning van het scheepvaartcluster in de regio Noord-Nederland wordt 
beoogd. Provincie Groningen overweegt een deelname van EUR 15 miljoen. 

Deze opdracht is uitgevoerd onder het raamcontract Treasury tussen provincie Groningen en Zanders. 

2. Geraadpleegde bronnen 

Bij het opstellen van deze opinie is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:  

Ontvangen van NESEC, EY en provincie Groningen: 

- Creditreform, 28 juni 2017, Pre-Rating NESEC Shipping Debt Fund B.V.; 
- EY, 27 November 2018, Project VOC Teaser; 
- EY, February 2019, Project VOC Funding Memorandum; 
- Ministerie van economische Zaken, 22 januari 2019, Concept Garantieovereenkomst; 
- NESEC Condensed 4.7 Loss analysis 2.6; 
- NESEC, Koers op Noord, De positie van short sea shipping binnen de economie van Noord-Nederland; 
- NESEC Shipping Debt Fund, Leaflet – funding the future met geselecteerde hypothecaire 

scheepsleningen; 
- NESEC, Slide – Vier risico beperkende lagen; 
- Stichting Nederlandsche Scheepsbouw Export Centrale, 1 maart 2018, financieel verslag 2017. 
- E-mailcontact tussen NESEC, EY en Zanders. 

Achtergrondinformatie: 

- ABN AMRO Economisch Bureau, 3 oktober 2017, Short Sea Shipping; 
- ING, Scheepvaart veert in 2019 terug van uitzonderlijk 'laag' 2018; 
- Mondelinge toelichting betrokken medewerker EZ. 

Verder heeft op 24 januari 2019 een gesprek plaatsgevonden waarin de propositie voor provincie Groningen 
door een vertegenwoordiging van NESEC mondeling is toegelicht. Hierbij waren aanwezig:  

- Heren P. van der Burg (managing director, CEO) en W. Zijlmans (fund director, CFO) van NESEC;  
- Heer M. Hölterhoff (treasurer) van provincie Groningen; 
- Heren J. Boogert (senior manager) en E. de Vries (senior manager) van Zanders. 
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Op 11 februari heeft een conference call plaatsgevonden. Hierbij waren aanwezig: 

- Heren P. van der Burg en J. Bout van NESEC;  
- Heer M. Hölterhoff van provincie Groningen; 
- Heren J. Boogert en E. de Vries van Zanders. 

 Voorbehoud 

Opgemerkt wordt dat onderhavige analyse is uitgevoerd op basis van documenten die nog in concept zijn. 
Met name geldt dit voor het rating report van Creditreform en de garantie overeenkomst met de Staat. 
Andere documenten, zoals een deelnemingsovereenkomst en de AIFMD light registratie zijn (nog) niet 
voorhanden. Dit houdt in dat een definitieve inschatting van de benodigde risicoreserve kan afwijken van het 
hier gepresenteerde.  

De analyse beziet met name de risico’s, aangezien hiervoor een voorziening zal worden aangehouden. Er is 
geen uitgebreide analyse gemaakt van rendementsvoorspellingen in de fondsdocumentatie. 

3. Observaties  

In onderstaande paragrafen zijn onze belangrijkste observaties beknopt opgenomen.  

 Organisatie en governance: NESEC 

Stichting Nederlandsche Scheepsbouw Export Centrale (Stichting NESEC) richt zich sinds de oprichting in 1946 
op het verstrekken van achtergestelde leningen aan de scheepvaartsector in Noordwest-Europa. Sinds de 
oprichting zijn meer dan 800 leningen verstrekt, inclusief participaties. De operationele taken worden via 
NESEC Holding B.V. (100% dochter en actief sinds 1 januari 2019) uitgevoerd door de 100% deelnemingen 
NESEC Financieringen B.V. en NESEC Fund Management B.V.  

De NESEC organisatie is relatief klein en bestaat momenteel uit zes personen. Dit kan mogelijk leiden tot een 
‘key person risk’, oftewel het risico dat de operationele werkzaamheden negatief kunnen worden beïnvloed 
door onvoorziene omstandigheden in het personeelsbestand. Er kan dan, met het vertrek of uitvallen van 
één of een beperkt aantal personen, een kennislacune ontstaan. Daar staat tegenover dat de NESEC 
organisatie een langlopend track-record heeft.  

Opgemerkt zij dat de organisatie zich momenteel in een transitieproces bevindt waarbij deze zich verschuift 
van het verstrekken van achtergestelde leningen naar senior leningen die worden verstrekt via het fonds 
genaamd NSDF.  

 Organisatie en governance: NSDF 

Het NSDF (100% eigendom van Holding Foundation NSDF) staat naast de hiervoor genoemde NESEC 
organisatie. De operationele taken worden evenwel uitgevoerd door dezelfde personen als bij NESEC.  

Opgemerkt wordt dat de omvang van de achtergestelde leningenportefeuille van NESEC veel beperkter is 
dan de huidig beoogde omvang van NSDF. Het balanstotaal van Stichting NESEC bedroeg in het 
rapportagejaar 2017 EUR 13,2 miljoen. De beoogde omvang van de leningenportefeuille bedraagt ten minste 
EUR 417 miljoen, waarvan EUR 250 miljoen in het fonds vallen. Het NSDF fonds kent een beoogde omvang 
van EUR 50 miljoen tranche A en EUR 200 miljoen tranche B (tezamen zijnde 60% van EUR 417 miljoen).  

Door de beperkte omvang van de organisatie vervullen de managing director (CEO) en de funds director 
(CFO) momenteel meerdere functies op het gebied van operations, audit en risicomanagement (zoals het 
risico comité). Daarnaast is de funds director op dit moment parttime werkzaam voor het fonds. Het 
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verenigen van meerdere functies in één persoon kan als risicovol worden ingeschat, er is zo immers geen of 
onvoldoende functiescheiding. Binnen de management organisatie lijkt een ‘balance of power’ – of meer 
precies een ‘countervailing power’ versus de CEO – vooralsnog te ontbreken. Tijdens het gesprek d.d. 24 
januari 2019 is aangegeven dat, naar verwachting, de rollen en verantwoordelijkheden zich in de loop van de 
tijd verder zullen ontwikkelen parallel aan de verwachte groei van de leningenportefeuille.   

Toezicht wordt gehouden door een Supervisory Board (“RvC”) met drie leden. Deze heeft – met twee leden 
– tevens zitting in het Investment Committee. Opgemerkt wordt dat in de concept garantieregeling ook is 
opgenomen dat iedere lening ter toetsing aan de investeringscriteria dient te worden voorgelegd aan de 
Staat. Verder is mondeling aangegeven dat de volgende risico-beperkende maatregelen zijn getroffen:  

- Bij inceptie van het fonds zal de risicodirecteur fulltime in dienst treden; 
- Bij het aangaan van leningen wordt gewerkt met unanimiteit (elk van de leden van het Investment 

Committee (bestaande uit de CEO, CFO en twee leden van het Supervisory Committee) heeft een 
vetorecht); 

- Er wordt gewerkt aan een structuur met een extern trust-kantoor (TMF) en een onderscheid in twee 
soorten directieleden (intern/extern) welke beiden akkoord moeten gaan met betalingen;  

- Er is een ‘key man policy’ aanwezig (de financiële gevolgen van het wegvallen van een primair staflid 
kunnen daarmee worden opgevangen). Aangegeven is dat ook andere stafleden uitgebreide ervaring 
hebben binnen de scheepvaartsector. 

Enige onduidelijkheid betreft nog de omvang van de adviescommissie (twee tot vier leden, voorgedragen 
door ‘eligible investors’, zijnde de deelnemers aan Tranche A en B). De rol van de adviescommissie is 
ingeperkt tot het verstrekken van adviezen de inzake organisatiestructuur van het fonds. Hiermee lopen de 
investeerders geen juridische aansprakelijkheid, terwijl zij wel enigszins kunnen meesturen. Hier tegenover 
staat dat de invloed van de adviescommissie beperkt is. 

 Kredietmanagement proces 

De beoogde (senior) leningenportefeuille van NSDF heeft de volgende kenmerken: 

- Circa 40 leningen;  
- Lening omvang variërend van EUR 3 miljoen tot EUR 15 miljoen; 
- Lening op basis van hypothecaire zekerheid; 
- Looptijd variërend van vijf tot zeven jaar; 
- Aflossing gedurende de looptijd; 
- Gemiddelde rente 4,75%, gebaseerd op variabele rente (Euribor en opvolgers, gecapped met derivaten), 

en opslag van  4,75 %. 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de te verstrekken leningen: 

- De maximale leeftijd van een schip is bij verstrekking van het krediet acht jaar; 
- Een loan to value (LTV) van maximaal 60%; 
- Een LTV op portefeuilleniveau van maximaal 62%; opgebouwd uit 85% van de portefeuille senior loans 

met een LTV van 60% en maximaal 15% mezzanine/junior financing met een LTV van 70%; 
- Exposure per schip maximaal 6% van de totale portefeuille; 
- Exposure per debiteur maximaal 15% van de totale portefeuille; 
- Exposure per sector maximaal 40% van de totale portefeuille2. 

                                                           

2 De volgende sectoren worden onderscheiden: ‘dry cargo’, ‘tanker’ (‘minerals and vegetables’), ‘chemical’, ‘gas’, 
‘project cargo carriers’, ‘refrigerated cargo carriers’, ‘offshore related vessels’. 
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Er zal gebruik worden gemaakt van de al bestaande kredietinfrastructuur van NESEC op het gebied van 
leningenadministratie, krediet- en risicoanalyse en financieel management. Tevens wordt gebruik gemaakt 
van de al bestaande ervaring en het netwerk. Op hoofdlijnen zal per kwartaal worden gemonitord. Jaarlijks 
worden de assets/schepen geherwaardeerd. 

In de stukken is aangegeven dat  er binding moet bestaan met Groningen. Vraag is of en hoe deze kan worden 
aangetoond, in het licht van het investeren van publieke middelen. Bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
een ‘carve-out’ te realiseren van alleen maar partijen die gevestigd zijn in de provincie Groningen? 

 Fondsstructuur/Garantiestructuur 

Het NSDF wordt opgezet door NESEC. De bestaande portefeuille achtergestelde leningen van NESEC betreft 
een sterfhuisconstructie; deze wordt uitgemanaged. Er is dus geen sprake van ‘kannibalisatie’ of concurrentie 
tussen NESEC en het NSDF.  

Het NSDF wil voor maximaal 62% (loan-to-value) hypothecaire financiering verstrekken, gericht op de 
aanschaf/verbouwing van short sea shipping schepen. De rederij financiert het restant met minimaal 38% 
eigen vermogen/gelden. Mondeling is aangegeven dat, waar mogelijk, het asset in een SPV op de balans van 
de reder staat. In sommige gevallen zijn meer schepen in dezelfde SPV ondergebracht. Verwachting is dat 
het NSDF ongeveer 40 leningen zal verstrekken.  

Het fonds kent twee tranches (vreemd) vermogen: Tranche A en Tranche B. Het verzoek aan provincie 
Groningen is om deel te nemen in Tranche A. Tranche B bestaat uit een nog niet geëffectueerde, maar wel 
met harde commitment afgegeven, financiering  van NWB Bank van EUR 200 miljoen. Op Tranche B zal door 
het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een garantie worden afgegeven van 80% van het fondsvermogen. 
Deze 80% komt overeen met geheel Tranche B. Daarnaast zal EUR 50 miljoen Tranche A worden geplaatst, 
waarvan provincie Groningen overweegt een belang van EUR 15 miljoen te nemen. Voor het resterende 
bedrag van Tranche A wordt momenteel nog gezocht naar participanten.  

De Tranche B en de afgegeven garantie staan pari passu met Tranche A. In een situatie waarin verliezen 
voorkomen of een faillissement optreedt, zal de rederij het zogenoemde ‘first loss’ nemen (40%). De daarna 
resterende verliezen worden pari passu verdeeld over beide Tranches (oftewel 20% gaat naar Tranche A, 80% 
naar Tranche B). Tranche B zal dan een beroep doen op de garantie van de Staat; Tranche A heeft deze 
mogelijkheid niet.  

Inzake de rentebetalingen; hier hebben houders van Tranche B voorrang op Tranche A. Indien bij einde 
looptijd van het fonds winsten (en liquiditeiten) resteren, komen deze ten goede aan Tranche A. 

Opgemerkt wordt dat provincie Groningen overweegt te participeren in het NSDF vanuit haar publieke taak. 
De provincie heeft geen financiële rendementsdoelstelling gedefinieerd voor deze participatie maar beoogt 
een maatschappelijk rendement te behalen. Voor de deelname ontvangt provincie Groningen wel een 
rentevergoeding3 voor haar deelname in het fonds. Als op enkele leningen (beperkte) verliezen worden 
geleden, dan worden deze gecompenseerd door de rentebetalingen uit de andere leningen in het fonds.  

  

                                                           

3 En mits zich niet te veel calamiteiten voordoen bij de verstrekte leningen ook een eindaflossing die hoger is dan de inleg. 
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 Risico inschatting NSDF 

Hieronder zijn enkele factoren geïnventariseerd die van belang zijn voor de risico-inschatting van het fonds: 

Positief: 

- Langjarige ervaring van het management in de sector short sea shipping; 
- Er worden conservatieve LTV limieten gehanteerd; 
- Er is voldoende spreiding van debiteuren (beoogd/op termijn); 
- Garantie van en monitoring door de Nederlandse staat (EZ), indien garantiestructuur is geëffectueerd; 
- Het Duitse kredietrating bureau Creditreform komt voor NSDF tot een voorlopige ‘issue rating’ in de 

range BBB+ tot BB+. Dit komt overeen met een kans op default binnen een jaar in de range van 0,19% 
tot 0,66%.4 

Negatief: 

- Operationeel risico door geringe omvang van de organisatie;  
- Conjunctuurgevoelige branche; 
- Management heeft geen ervaring met senior leningen, maar wel met achtergestelde leningen; 
- Betreft een nieuw fonds met daarmee gepaard gaande operationele- en structuurrisico’s. 

In bovenstaande inventarisatie is niet ingegaan op de impact van genoemde factoren.  

 Marktvooruitzichten  

Onderstaande factoren zijn van belang bij de inschatting van de verwachte marktontwikkeling binnen de 
scheepvaartsector/short sea shipping voor de komende korte tot middellange periode: 

Positief: 

- Banken worden restrictiever met kredietverlening, mede door strakkere regelgeving binnen de bancaire 
sector. Dit biedt vanuit NESEC/NSDF bezien kansen tot het verstrekken van leningen; 

- Er worden hogere kwaliteits- en veiligheidsstandaarden en milieueisen gesteld aan schepen door de 
Europese Unie. Dit leidt tot vervangings / modificatievraag; 

- Er is sprake van een veroudering van de ‘vloot’ wat leidt tot vervangingsvraag. 

Negatief: 

- De zeevaart, die conjunctuurgevoelig is, laat naar verwachting in lijn met de wereldhandel een matige 
groei zien; 

- De economische vooruitzichten zijn onzeker, onder ander door de ‘handelsoorlog’;  
- Het effect van de Brexit: 30% van de goederen die via short sea shipping worden vervoerd, vinden 

momenteel hun weg van en naar het Verenigd Koninkrijk. Echter, dit kan ook een kans zijn wanneer 
meer goederen via Nederland worden vervoerd; 

- Duurzaamheid en klimaat beïnvloeden de markt door nieuwe IMO-regels voor brandstoffen.  

Laatstgenoemde factor vormt echter tevens aanleiding voor verbouwing van schepen. Immers er zijn niet 
enkel economische grondslagen, investeringen worden ook gedreven door wetgeving betrekking hebbende 
op uitstootnormen. Short sea shipping ondernemingen hebben te maken met uitgebreide Europese Wet en 
Regelgeving (IMO) op gebied van uitstootnormen (‘low sulpher’, ‘balast water’, CO2 en NOx). Per 1 januari 
2020 mogen zeeschepen uitsluitend nog met scrubbers of op laagzwavelige gasolie varen.  

                                                           

4 Default is gedefinieerd als de kans, binnen een jaar, op een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen dan wel een 
liquidatie of faillissement. 
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 Kosten 

De fondsbeheerder is voornemens om de volgende kostencomponenten in rekening te gaan brengen: 

- Beheerder rekent EUR 300 duizend vaste kosten per jaar voor out-of-pocket expenses; 
- Beheerder rekent management fee van 0,8% per jaar over uitstaande leningen. Uitgaande van een 

beoogde fondsomvang van EUR 250 miljoen, komt dit neer op EUR 2 miljoen per jaar; 
- Performance fee: boven een IRR van 6% brengt vermogensbeheerder een performance fee van 25% in 

rekening over het rendement boven de 6,0%;  
- Performance fee: boven een IRR van 7,3% brengt vermogensbeheerder een performance fee van 50% 

in rekening over het rendement boven de 7,3%; 
- De performance fee wordt aan het eind van de looptijd van het fonds bepaald en in rekening gebracht; 
- Bovenstaande kosten worden in rekening gebracht bij de houders van Tranche A en Tranche B. 

Daarnaast worden plaatsingskosten gerekend voor de rederijen voor een periode van twee jaar, van 
1,25% over de te verstrekken financiering. Deze kosten worden als baten ingebracht in het fonds. 

Bovenstaande lijkt ons een relatief hoge kostenstructuur. Aanleiding voor de management fee kan zijn dat 
NESEC als fondsbeheerder ‘slechts’ één fonds uitbaat en de vaste lasten (dus) maar over één fonds kan 
verdelen.  Het vragen van een performance fee is een managementkeuze. Nader onderzoek zou uitgevoerd 
dienen te worden om te bepalen in hoeverre deze kostenstructuur marktconform is. Een te hoge 
kostenstructuur kan leiden tot het een beperkter aantal aanvragen en het niet volledig kunnen ‘vullen’ van 
het NSDF.  

De kostenstructuur is geen risico in de klassieke zin (er bestaat geen onzekerheid over de uitkomst), maar 
kan een politiek/reputatie risico in zich herbergen, als provincie Groningen in het nieuws komt, omdat zij 
publieke middelen investeert in een fonds met een grote variabele performance fee component.  

 Risico mitigerende maatregelen 

Als risico mitigerende maatregelen adviseren wij (sowieso) om deelname van de provincie Groningen ‘onder 
voorbehoud’ te stellen van:  

- Een definitieve garantieregeling van EZ en provincie conveniërende verwoording hiervan;  
- Conveniërende contractuele voorwaarden voor de deelname van provincie Groningen aan het NSDF; 
- Positief oordeel inzake AIFMD (light) registratie. 
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4. Risicoreserve 

 Inleiding  

Provincie Groningen overweegt uit hoofde van de publieke taak een deelname in het NSDF fonds van NESEC, 
van EUR 15 miljoen. Voor alle verbonden partijen/deelnemingen maakt de provincie een risico-inschatting 
en houdt zij kapitaal aan in het weerstandsvermogen. Als standaard – indien er geen of weinig gegevens of 
zekerheden voor handen zijn – reserveert de provincie 20% risicoreserve van de deelname als weerstands-
vermogen (o.b.v. beoogde deelname van EUR 15 miljoen, komt dit neer op EUR 3 miljoen).  

 Inschatting risico’s NESEC / NSDF 

Op basis van de aangeleverde documentatie, gevoerde gesprekken en schriftelijk beantwoorde vragen, komt 
Zanders tot de volgende risico-inschatting inzake het NSDF: 

1. Verwachte verliezen in het fonds:  
Verliezen in de historische portefeuille van NESEC zijn beperkt. Gebaseerd op historische cijfers, zou 
gemiddeld minder dan 1% van de leningen verlieslatend moeten worden afgesloten. Dit is evenwel 
een gemiddelde over een langere periode. Marktomstandigheden (zie onder) op korte tot middellange 
termijn kunnen leiden tot een ander verliespercentage5. Onder de aanname dat ontvangen 
couponrente ook kan worden ingezet als risicobuffer, lijkt de kans op verlies naar verwachting echter 
relatief beperkt. Hierbij zij opgemerkt dat het directe rendement (coupons) relatief laag is en de 
provincie Groningen tot eind van de looptijd zal moeten wachten om te bezien wat de eindafrekening 
oplevert. 

2. Marktomstandigheden:  
De macro-economische omstandigheden zijn onzeker; wij verwijzen naar de Brexit en de 
handelsoorlog. Daarbij zijn er de eerste tekenen van een afnemende economische groei in de 
Europese Unie. 

3. Fondsomstandigheden: 
Met de introductie van het NSDF verlaat NESEC haar ‘oude’ basis. De beoogde fondsomvang is vele 
malen groter dan de huidige balansomvang. Dit kan leiden tot additionele druk op de organisatie.  

4. Governance: 
De beperkte personele bezetting leidt tot een aanzienlijk ‘key person risk’. Daarnaast zijn meerdere 
functies in dezelfde personen ‘gebundeld’ en is de vraag of er binnen de organisatie voldoende 
‘countervailing power’ en functiescheiding aanwezig is. 

5. Toezicht: 
Momenteel valt het NSDF nog niet onder een toezichtregime. Naar verwachting is de aanvraag voor 
AIMFD light verwerkt (afgerond en goedgekeurd) in maart 2019. Indien de omvang van het fonds 
boven de EUR 500 miljoen komt, valt het fonds onder de volledige AIFMD wetgeving. Wij verwachten 
dat het fonds qua omvang onder de EUR 500 miljoen zal blijven en (mits goedgekeurd) onder het light 
regime zal komen te vallen.  

6. Track record: 
NESEC heeft een langjarige historie en langjarige relatie met EZ. Dit spreekt tot recommandatie. Hier 
tegenover staat dat het NSDF net een andere markt opzoekt, dan waar NESEC op actief is. 

                                                           

5 Merk op dat banken om verschillende redenen terughoudend zijn met het verstrekken van financiering aan de (short 
sea) shipping sector. Dit is deels doordat in het verleden aanzienlijke verliezen zijn geleden. Een andere reden zijn de 
zwaarder wordende risicowegingen, die voor de banken leiden tot hoger kapitaalbeslag. 
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7. Kostenstructuur: 
Het fonds kent een betrekkelijk hoge kostenstructuur plus een (getrapte) performance fee. Dit kan 
leiden tot reputatierisico’s (niet financieel risico) en lagere rendementen voor de verstrekkers van 
Tranche A. 

 
Punt 1 bepaalt ‘sec’ de financiële risico’s die de provincies loopt, uitgaande van normale ‘going concern’ gang 
van zaken. Punten 2 t/m 6 kunnen worden gebruikt als ‘kwalitatieve overlay’ om de uitkomst mee te duiden 
en in breder perspectief te plaatsen.   

 Impact op risicoreserve 

Op basis van voorgaande en met in acht name van de in paragraaf 3.8 genoemde voorbehouden, komen wij 
tot de volgende inschatting van het gewenste weerstandsvermogen voor de participatie in het NSDF: 

 

Criterium Omschrijving Risico-gewicht /Overlay 

1. Verwachte verliezen 1% 

2. Marktomstandigheden Verhogen risicogewicht +2,5% 

3. Fondsomstandigheden Verhogen risicogewicht +2,5% 

4. Governance Verhogen risicogewicht +5% 

5. Toezicht (light regime) Verhogen risicogewicht +5% 

6. Trackrecord (o.b.v. NESEC) Verlagen risicogewicht -5% 

7. Kostenstructuur Geen impact 

 Conclusie 11% 

 
Het gevolg van voorgaande is dat wij een risicobuffer van 11% adviseren, voor de door provincie Groningen 
beoogde deelname in het NSDF. De beoogde deelname heeft een omvang van EUR 15 miljoen. Naar onze 
inschatting zal het aanhouden van een risicobuffer van EUR 1,65 miljoen zorgen voor een afdoende dekking 
van de deelname in het NSDF. 

5. Conclusie 

In vergelijking met de ‘standaard’ risicobuffer van provincie Groningen van 20% van een uitzetting, wordt 
met de uitkomst van 11% enerzijds rekening gehouden met de lagere verwachte verliezen op de leningen in 
het NSDF. Echter, met name de governance-component, leidt onzes inziens weer tot een verhoging van de 
gewenste risicoreserve. Einduitkomst is dat wij adviseren om een risicoreserve van EUR 1,65 miljoen (11%) 
te vormen voor deze deelname.  


