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BNG Bank steunt energietransitie met krediet en kennis 
 

BNG Bank heeft een succesvol jaar achter de rug. ‘Ik ben tevreden omdat we onze 

missie waarmaken om een betrokken partner te zijn voor een duurzamer Nederland. 

Klanten kunnen hun maatschappelijke doelstellingen realiseren dankzij onze 

kredietverlening tegen aantrekkelijke voorwaarden, onze kennis en expertise en nieuwe 

financieringsoplossingen als het BNG Duurzaamheidsfonds’, zegt bestuursvoorzitter 

Gita Salden. 

 

De omvang van de nieuw verstrekte langlopende kredieten is in 2018 met EUR 2,1 

miljard gestegen naar EUR 11,6 miljard. De nettowinst over 2018 bedraagt EUR 337 

miljoen. De bank stelt voor het dividendpercentage te verhogen naar 50% (2017: 

37,5%). 

 

De forse toename van de kredietverlening in 2018 is vooral te danken aan toenemende 

investeringen door decentrale overheden en woningcorporaties, onder meer in 

woningbouw en verduurzaming van bestaand vastgoed. Het tekort aan 

middenhuurwoningen in Nederland is nijpend. BNG Bank heeft mee mogen werken aan 

verlichting van dit probleem in Limburg door middel van een op maat gesneden 

financiering. De kredietverlening aan de zorgsector is licht gestegen, vooral door 

herfinanciering van bestaande leningen aan grote ziekenhuizen. 

  

Ook de kredietverlening ten behoeve van duurzame energie is gestegen. De bank 

participeerde onder meer in de financiering van het windpark Borssele III/IV op de 

Noordzee, dat vanaf 2021 ruim 800.000 huishoudens gaat voorzien van duurzame 

elektriciteit. De bank financierde ook projecten ten behoeve van bio-energie, 

aardwarmte en zonne-energie. De kredietverlening aan infrastructurele projecten zoals 

snelwegen, snel internet en warmtenetten nam ook toe. Ten dele betreft het hier 

nieuwe technologie. De bank vindt de acceptatie van het inherente risico hiervan, 

binnen grenzen, in het belang van de versnelling van de verduurzaming van Nederland 

en de realisatie van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.  

  

Met de start van het BNG Duurzaamheidsfonds komt de bank tegemoet aan de 

groeiende kredietvraag van zakelijke initiatiefnemers voor lokale duurzame projecten. 

Inmiddels zijn de eerste leningen verstrekt, onder meer ten behoeve van de installatie 

van laadpalen voor elektrische auto’s. De bank heeft in samenwerking met de 

Nederlandse overheid ook herfinancieringsovereenkomsten in het kader van de 

exportkredietgarantieregeling (EKG) gesloten. 

 

Om de toenemende kredietverstrekking mogelijk te maken heeft BNG Bank een bedrag 

van EUR 18,4 miljard aan langlopende financiering opgenomen (2017: EUR 17,7 

miljard). De bank plaatste onder meer benchmarkleningen in euro’s en Amerikaanse 

dollars, variërend in omvang van 500 miljoen tot 2,5 miljard. Bij internationale 

beleggers zijn tevens duurzame obligaties geplaatst ter financiering van hernieuwbare 

energie en van de duurzaamste gemeenten en woningcorporaties. In totaal heeft de 

bank sinds 2014 duurzame obligaties ter waarde van EUR 5,3 miljard geplaatst. 
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Renteresultaat stabiel, lagere nettowinst 

BNG Bank heeft over het verslagjaar 2018 een nettowinst behaald van EUR 337 miljoen 

(2017: EUR 393 miljoen). De belangrijkste oorzaak van de lagere winst ten opzichte 

van 2017 is de daling van het resultaat financiële transacties naar EUR 112 miljoen 

positief (2017: EUR 181 miljoen positief). Het resultaat financiële transacties is sterk 

afhankelijk van marktomstandigheden en het monetaire beleid van de ECB. Aangezien 

BNG Bank haar uitzettingen normaliter tot einde looptijd op de balans houdt, zal het 

overgrote deel van dit resultaat ongerealiseerd blijven. Het renteresultaat over 2018, 

de kern van het resultaat, is met EUR 434 miljoen nagenoeg gelijk aan het 

renteresultaat over 2017. Ook in 2018 is het renteresultaat positief beïnvloed door de 

gunstige tarieven voor nieuw aangetrokken financiering. 

 

Solvabiliteitsratio’s stijgen 

Het eigen vermogen van BNG Bank is in het verslagjaar met EUR 0,3 miljard 

toegenomen tot EUR 5,0 miljard, met name door de ontwikkeling van de nettowinst. De 

solvabiliteitsratio’s zijn toegenomen, vooral als gevolg van de toevoeging van de 

ingehouden winst 2017 aan het Tier 1-vermogen van de bank. De Common Equity Tier 

1-ratio en de Tier 1-ratio zijn in 2018 gestegen tot 32%, respectievelijk 38%. De 

leverage ratio van de bank is ten opzichte van ultimo 2017 met 0,3 procentpunt 

toegenomen tot 3,8%. De bank voldoet daarmee ruimschoots aan de interne en 

externe eisen aan het eigen vermogen. 

 

Dividendpercentage omhoog 

De positieve ontwikkeling van de leverage ratio is aanleiding voor BNG Bank om voor te 

stellen de pay-out te verhogen van 37,5% naar 50%. Na aftrek van de uitkering van 

dividend aan verschaffers van hybride kapitaal is een bedrag van EUR 318 miljoen 

(2017: EUR 375 miljoen) beschikbaar voor aandeelhouders. Het voorstel om 50% van 

dit bedrag uit te keren komt neer op een dividendbedrag van EUR 159 miljoen (2017: 

EUR 141 miljoen). Het restant wordt toegevoegd aan de reserves. Het dividend 

bedraagt dan EUR 2,85 per aandeel van nominaal EUR 2,50 (2017: EUR 2,53 dividend).  

 

Vooruitzichten 2019 

BNG Bank verwacht in 2019 toenemende investeringen door woningcorporaties in 

nieuwe woningen en een toename van duurzaamheidsinvesteringen, zoals die in 

hernieuwbare energie. Deze ontwikkelingen zullen de kredietvraag van onze klanten 

positief beïnvloeden. Het renteresultaat zal naar verwachting uitkomen binnen een 

bandbreedte van EUR 410 tot EUR 450 miljoen. Gegeven de afhankelijkheid van 

marktomstandigheden is een betrouwbare prognose over het resultaat financiële 

transacties niet te geven. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te 

doen over de nettowinst 2019. 

 

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in 

staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 130 miljard 

zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale 

overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. BNG Bank streeft niet naar 

winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact. 

 

Het volledige jaarverslag van BNG Bank wordt gepubliceerd op 29 maart 2019.  
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GECONSOLIDEERDE BALANS 

 

Bedragen in miljoenen euro's 
31-12-2018 

(IFRS 9) 
1-1-2018 

(IFRS 9) 
31-12-2017 

(IAS 39) 

ACTIVA   
  

Kasmiddelen  1.587 2.996 2.996 

Bankiers 82 12 105 

Cash collateral 12.043 13.892 13.892 

Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat 1.606 1.628 2.006 

Derivaten 8.390 8.978 8.982 

Financiële activa voor verkoop beschikbaar - - 14.110 

Financiele activa tegen reële waarde via het vermogen 9.648 10.794 - 

Rentedragende waardepapieren tegen amortised cost 7.406 5.134 - 

Kredieten 85.034 84.640 86.008 

Waardeaanpassingen kredieten in portfolio hedge accounting 11.566 11.685 11.813 

Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures 44 47 47 

Onroerende zaken & bedrijfsmiddelen 17 17 17 

Acute belastingvorderingen 7 - - 

Overige activa 79 19 19 

Activa aangehouden voor verkoop - 30 30 

TOTAAL ACTIVA 137.509 139.872 140.025 

     

PASSIVA     

Bankiers 2.383 2.079 2.079 

Cash collateral 419 369 369 

Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat 762 944 944 

Derivaten 19.223 21.870 21.870 

Schuldbewijzen 103.722 104.323 104.127 

Toevertrouwde middelen 5.800 5.421 5.417 

Achtergestelde schulden 32 31 31 

Acute belastingverplichtingen - 18 17 

Latente belastingverplichtingen 99 83 173 

Overige passiva 78 47 45 

Totaal passiva 132.518 135.185 135.072 

     

EIGEN VERMOGEN     

Kapitaal en gerealiseerde reserves 3.555 3.715 3.366 

Hybride kapitaal 733 733 733 

Herwaarderingsreserve 125 189 259 

Cashflow hedge reserve 10 19 193 

Own credit adjustment 9 9 9 

Cost of hedging reserve 222 22 - 

Nettowinst 337 - 393 

 4.991 4.687 4.953 

     

TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 137.508 139.872 140.025 
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

 

Bedragen in miljoenen euro's 2018 2017 

- Rentebaten 5.720 5.905 

- Rentelasten -5.286 -5.470 

Renteresultaat 434 435 

    
- Provisiebaten  30 26 

- Provisielasten -2 -3 

Provisieresultaat 28 23 

    
Resultaat financiële transacties 112 181 

Resultaten uit deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures 4 2 

Overige resultaten 2 2 

Resultaat uit activa aangehouden voor verkoop 0 -  

TOTAAL BATEN 580 643 

    
Personeelskosten -40 -44 

Andere beheerskosten -33 -26 

Afschrijvingen -3 -2 

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN -76 -72 

    
Bijzondere waardeverminderingen op financiële activa 2 7 

Bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen met invloed van 
betekenis en joint ventures -4 3 

Resolutieheffing -12 -9 

Bankenbelasting -31 -36 

TOTAAL OVERIGE LASTEN -45 -35 

    

WINST VOOR BELASTINGEN 459 536 

    
Belastinglast -122 -143 

NETTOWINST 337 393 

- waarvan toekomend aan de houders van hybride kapitaal 19 18 

- waarvan toekomend aan aandeelhouders 318 375 

 

 


