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Toelichting advies 
   
   

Advies Het jaarverslag over 2021 van de Bank Nederlandse Gemeenten 
ter behandeling aanbieden  aan de commissie ABM met het 
voorstel om het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding De agendacommissie heeft besloten dat jaarverslagen van verbonden 
partijen in de raadscommissie behandeld moeten worden, zodat ook 
langs die weg de controlerende taak kan worden uitgeoefend doordat 
commissieleden in de commissievergadering vragen naar aanleiding 
van het jaarverslag aan het college kunnen stellen. Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) is een verbonden partij. 

   
   

Kaders De BNG heeft tot doel het aanbieden van financiële diensten zoals 
kredietverlening, betalingsverkeer, elektronisch bankieren e.d. voor 
overheden en maatschappelijke instellingen.  
 
Huizen bezit 85.956 aandelen, ofwel 0,15% van de aandelen BNG. 
Jaarlijks wordt dividend ontvangen. Huizen is vertegenwoordigd in de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.   
 
BNG Bank heeft de hoogst mogelijke credit rating bij zowel Moody’s 
(Aaa), Standard & Poor’s (AAA) als Fitch (AAA). BNG bank behoort 



daarmee tot één van de meest kredietwaardige banken ter wereld. De 
BNG valt rechtstreeks onder toezicht van de Europese Centrale Bank.  
 
BNG Bank staat aangemerkt als nationaal systeemrelevante bank. 
Systeemrelevante banken worden te groot geacht om failliet te laten 
gaan. Overheden nemen daarom te taak op zich om deze banken, 
indien nodig, te redden met financiële steun. Systeemrelevante banken 
moeten een extra kapitaalbuffer aanhouden om onverwachte verliezen 
op te vangen. De bank voldoet al aan de hogere eis.  
 
Er zijn geen bijzondere risico’s 

   
   

Doel/beoogd effect N.v.t. 

   
   

Argumenten Niet van toepassing. 

   
   

Kanttekeningen Niet van toepassing. 

   
   

Alternatieven Niet van toepassing. 

   
   

Financiën De nettowinst over 2021 komt uit op € 236 miljoen (2020: € 221 miljoen)  
Door de BNG wordt voorgesteld om 60% (2020 was 50%) van de 
nettowinst, die overblijft na aftrek van de uitkering aan de houders van 
hybride kapitaal, uit te keren aan de aandeelhouders.  
Dit komt neer op een dividendbedrag van € 127 miljoen (2020 was € 
101 miljoen).  
 
Het uitkeringspercentage is eenmalig verhoogd van 50% naar 60% ter 
compensatie voor een niet-toegekende rentekorting.  
In 2021 is er namelijk een significant operationeel incident geweest bij 
de BNG bank. De BNG heeft als gevolg van een procesmatige fout niet 
tijdig voldaan aan een rapportageverplichting om in aanmerking te 
komen voor de extra rentekorting van 0,5% op de zogenaamde 
Targeted Longer-Term Refinancing Operation (TLTRO) van de ECB. 
(Mede dankzij dit programma kon de BNG langlopende leningen tegen 
zeer lage rentetarieven aan haar klanten verstrekken). Als gevolg van 
deze fout is de korting over het eerste tijdvak (24 juni 2020 t/m 23 juni 
2021) vooralsnog niet aan haar toegekend. De korting over deze 
periode bedraagt € 57 miljoen. De bank erkent en betreurt dat zij 
deze fout heeft gemaakt en heeft naar aanleiding hiervan maatregelen 
genomen om dit in de toekomst te voorkomen. BNG Bank spant zich in 
om in gesprek met De Nederlandsche Bank alsnog tot een 
proportionele uitkomst te komen, die recht doet aan de bedoeling van 
de TLTRO en het feit dat BNG Bank materieel aan de voorwaarden 
voor toekenning voldoet. 
Overigens zou ook zonder de gemiste rentekorting het renteresultaat 
lager zijn dan 2020 als gevolg van de lage rentestand. De stijging van 
de netto winst ten opzichte van 2020 komt met name door het positieve 
resultaat van financiële transacties van € 100 miljoen. 
 
Het dividend 2021 bedraagt € 2,28  (2020: € 1,81) per aandeel van 



nominaal € 2,50. Voor Huizen komt het uit te keren dividend uit op 
afgerond € 195.980. Begroot is een bedrag van € 150.423.  
Het voordelige verschil tussen de geraamde uitkering en het werkelijke 
dividend ad € 45.557 wordt in de voorjaarsnota 2022 incidenteel 
bijgeraamd en komt ten gunste van het begrotingsresultaat.  
 
Solvabiliteitsratio’s BNG bleven stabiel.  
De solvabiliteit van BNG Bank handhaafde zich op een hoog niveau. De 
Tier 1-ratio van de bank bedroeg eind 2021 38% (2020: 39%).  
Het eigen vermogen van de BNG Bank is nagenoeg niet gewijzigd in 
2021 en bleef op afgerond € 5,1 miljard.  
 
Vooruitzichten 2022  
Voor 2022 wordt een voordelig renteresultaat verwacht rond de € 390 
miljoen (2021 was € 407 miljoen). Het renteresultaat is de kern van het 
totale resultaat.  
Gezien de beweeglijkheid van de financiële markten, als mede de 
gevolgen van de oorlog in de Oekraïne, kan de BNG geen betrouwbare 
uitspraak doen over de verwachte nettowinst over 2022. Wel wordt 
verwacht dat de toenemende inflatie een drukkend effect zal hebben op 
de ontwikkeling van de winst.  
 
 Op 30 maart 2021 is het jaarverslag van de BNG gepubliceerd. De 
aandeelhouders hebben op 21 april 2022 ingestemd met het 
dividendvoorstel van de bank. Het dividend is uitgekeerd op 22 april 
2022.  
 
  

   
   

Participatie Niet van toepassing. 

   
   

Communicatie Niet van toepassing. 

   
   

Uitvoering en evaluatie Niet van toepassing. 

   
   

Geheimhouding Niet van toepassing. 

   
   

Mede geadviseerd door  

   
   

Bijlagen 1. Jaarverslag 2021 BNG 




