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BNG Bank bestendigt marktleiderschap  
• Meer dan de helft van kredietvraag in publieke domein vervuld 

• Aangescherpte strategie krijgt inhoud met eerste impactmeting 

• Renteresultaat daalt met name door niet verkrijgen TLTRO-korting  

• Nettowinst + 7% naar EUR 236 miljoen 

• Langlopende kredietportefeuille stijgt naar EUR 87 miljard 

• Dividend EUR 127 miljoen 

 

Den Haag, 21 maart 2022 - Gita Salden, CEO BNG Bank: “We hebben in het 

uitdagende jaar 2021 weer laten zien een betrouwbare en duurzame partner te zijn 

van onze klanten. We hebben met hen meegedacht en zijn erin geslaagd met 

gunstige leningen te voorzien in meer dan de helft van de kredietvraag in het 

publieke domein. Hiermee bestendigen we onze positie als marktleider. Wij zijn hier 

trots op en willen onszelf hierin blijven verbeteren zodat we nog meer impact maken 

met onze klanten. 

 

We hebben een eerste meting gedaan van de maatschappelijke impact die onze 

klanten maken. BNG Bank doet dit omdat we belang hechten aan het sturen op en 

rapporteren over datgene waar het echt om draait. We publiceren deze meting gelijk 

met ons jaarverslag en laten vanaf 2022 jaarlijks de voortgang van onze klanten op 

de gemeten indicatoren zien. We rapporteren dan ook specifiek over het verlagen 

van de CO2-emissies van onze kredietportefeuille. Uit de meting die in het verslagjaar 

is gedaan over de kredietportefeuille per 31-12-2020 blijkt dat deze zijn gedaald. Dit 

is vooral een verdienste van onze klanten.” 

 

Financiële resultaten 

Het renteresultaat bedraagt in 2021 EUR 407 miljoen, een daling van EUR 70 miljoen 

ten opzichte van 2020. De daling is voor EUR 57 miljoen toe te schrijven aan het feit 

dat BNG Bank als gevolg van een procesmatige fout niet tijdig heeft voldaan aan een 

rapportageverplichting om in aanmerking te komen voor de extra rentekorting van 

0,5% op de Targeted Longer-Term Refinancing Operation (TLTRO). BNG Bank erkent 

en betreurt de gemaakte fout en heeft naar aanleiding hiervan maatregelen genomen 

om dit in de toekomst te voorkomen. De bank is in gesprek met de Nederlandsche 

Bank om 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.  

 

Ook zonder rekening te houden met de gemiste rentekorting is het renteresultaat 

lager dan het voorgaande jaar. Dit is een gevolg van de lage rentestand, die met 

name het renteresultaat op het geïnvesteerde eigen vermogen negatief beïnvloedt. 

Op structurele basis achten we het renteresultaat echter gezond en over de 

nettowinst zijn we tevreden. Over het verslagjaar 2021 heeft BNG Bank een 

nettowinst gerealiseerd van EUR 236 miljoen, een 7%-stijging ten opzichte van 2020 

(EUR 221 miljoen). Belangrijke oorzaak hiervan is het positieve resultaat financiële 

transacties van EUR 100 miljoen als gevolg van marktwaardeveranderingen. In 2020 

bedroeg dit EUR 17 miljoen negatief. 
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De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen bedraagt EUR 12,8 miljard, 

een stijging van ruim 9% ten opzichte van 2020. De totale langlopende 

kredietportefeuille bedraagt eind 2021 EUR 87 miljard. Dit is een netto toename van 

de portefeuille van EUR 1,2 miljard. 

 

BNG Bank is een sterk gekapitaliseerde bank. De Common Equity Tier 1-ratio en Tier 

1-ratio bedragen per einde 2021 32% respectievelijk 38%. Ratingbureaus Fitch, 

Moody’s en S&P waarderen BNG Bank op het hoogste ratingniveau. Daarmee behoort 

BNG Bank tot de veiligste banken ter wereld. Op basis hiervan zijn we het hele jaar 

in staat geweest om tegen aantrekkelijke tarieven financiering aan te trekken in 

diverse valuta voor de korte en lange termijn. 

 

BNG Bank stelt een dividenduitkering over 2021 voor van EUR 127 miljoen (EUR 2,28 

per aandeel). Dit is 60% van de nettowinst die overblijft na aftrek van de uitkering 

aan houders van hybride kapitaal. Het reguliere uitkeringspercentage van 50% is 

aangepast om te compenseren voor de niet-verkregen TLTRO-korting. 

 

Het volledige jaarverslag wordt op 30 maart 2022 gepubliceerd op bngbank.nl. 

 

Den Haag, 08.00 uur CET 

 

BNG Bank – Gedreven door maatschappelijke impact 

BNG Bank richt zich exclusief op het publieke domein in Nederland. Klanten zijn onder meer 

gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Ambitie is dat klanten de bank 

beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van hun maatschappelijke vraagstukken. 

BNG Bank is qua balanstotaal de vierde bank van Nederland.  
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GECONSOLIDEERDE BALANS 

 

Bedragen in miljoenen euro's 31-12-2021 31-12-2020 

ACTIVA   
 

Kasmiddelen  9.264 2.312 

Bankiers 163 120 

Cash collateral 13.993 20.361 

Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat 1.383 1.452 

Derivaten 5.685 8.540 

Financiële activa tegen reële waarde via het vermogen 8.572 9.738 

Rentedragende waardepapieren tegen amortised cost 7.632 7.880 

Kredieten 89.738 88.942 

Waardeaanpassingen kredieten in portfolio hedge accounting 13.555 20.816 

Overige activa 64 198 

Activa voor verkoop beschikbaar 8  

TOTAAL ACTIVA 149.057 160.359 

    

PASSIVA    

Bankiers 19.525 12.221 

Cash collateral 984 858 

Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat 310 656 

Derivaten 16.935 26.965 

Schuldbewijzen 101.355 108.615 

Toevertrouwde middelen 4.525 5.599 

Achtergestelde schulden 36 35 

Overige passiva 325 313 

Totaal passiva 143.995 155.262 

    

EIGEN VERMOGEN    

Kapitaal en gerealiseerde reserves 3.881 3.857 

Hybride kapitaal 733 733 

Herwaarderingsreserve 83 86 

Cashflow hedge reserve 1 11 

Own credit adjustment 3 5 

Cost of hedging reserve 125 184 

Nettowinst 236 221 

 5.062 5.097 

    

TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 149.057 160.359 
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

 

Bedragen in miljoenen euro's 2021 2020 

- Rentebaten 4.411 4.876 

- Rentelasten -4.004 -4.399 

Renteresultaat 407 477 

    

- Provisiebaten  20 29 

- Provisielasten -3 -4 

Provisieresultaat 17 25 

    

Resultaat financiële transacties 100 -17 

Resultaten uit deelnemingen 4 3 

Overige resultaten 1 1 

TOTAAL BATEN 529 489 

    

Personeelskosten -57 -49 

Andere beheerskosten -47 -46 

Afschrijvingen -3 -3 

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN -107 -98 

    

Bijzondere waardeverminderingen op financiële activa -20 -16 

Bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen met invloed van 
betekenis en joint ventures 2 -1 

Resolutieheffing -1 -8 

Bankenbelasting -53 -34 

TOTAAL OVERIGE LASTEN -72 -59 

    

WINST VOOR BELASTINGEN 350 332 

    

Belastinglast -114 -111 

NETTOWINST 236 221 

- waarvan toekomend aan de houders van hybride kapitaal 25 19 

- waarvan toekomend aan aandeelhouders 211 202 

 

 

 

 


