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Voor een duurzame publieke sector 



Geschiedenis 
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Staat 50% aandeelhouder,  
naam wordt Bank voor Nederlandsche Gemeenten   

Gemeentelijke 
Credietbank 

Instituut voor de 
Rijksverrekening  

Gemeenten mogen  
uitsluitend bij BNG lang lenen  
 

Concurrentie met 
andere banken 

Volledige 
bankvergunning 

AAA-ratings van  
S&P, Moody’s en Fitch 

Eén na veiligste 
bank ter wereld 
(Global Finance)  

Handelsnaam  
wordt BNG Bank  

    1925         1975           1989        2012       2014  2015 

          1922                1965                           1994         2013 

Na afronding 
AQR en stress 
test onder 
toezicht ECB  

1914  

Status promotional bank 



‘BNG Bank is de bank voor overheden en instellingen voor het 
maatschappelijk belang. 

De bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag 
houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de 
burger.’  

 

Ook in crisistijd is het ‘loket’ van BNG Bank altijd open geweest voor haar 
klanten. 

Missie 
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Aandeelhouders  

De Nederlandse Staat (50%), gemeenten, provincies en een 
hoogheemraadschap 

 

Vier Nederlandse systeembanken:    
ING (Internationale systeembank), Rabobank, ABN Amro, BNG Bank 

 

Toezicht en governance 
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Strategie  
Dichterbij de klant en duurzaamheid 

 

Kernwaarden    
Professioneel, betrouwbaar en duurzaam 

 

Impact van technologie 
 
Social return versus rendement 
 

 

Strategie en kernwaarden 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen  

- GRI applicatie A+ voor geïntegreerde jaarverslaggeving 

- Top 20-positie op de Transparantiebenchmerk van het Ministerie van 
EZ 

- Prime Sustainability Rating bij Oekom 

 
Financiering van duurzame investeringen (Energieakkoord) 

- Verduurzaming van bestaande accomodaties (gemeentehuizen, 
zorginstellingen) 

- Zonnepanelen bij woningcorporaties 

- Windmolenparken (o.a. Gemini, boven Groningen; het grootste 
windmolenpark op zee van Europa)  

Duurzaamheid bij BNG Bank 
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Definitie: 

‘BNG Bank beschouwt een activiteit als duurzaam wanneer deze 
bijdraagt aan een positief lange termijn effect op 

sociaal-cultureel, ecologisch en economisch gebied.’ 

 

BNG Bank sluit aan bij de methodologie van Telos (UvTilburg) op basis 
van duurzaamheidsprincipes uit het VN-Brundtland report. 

Dus:  

People, Planet, Profit 

Mens, Milieu, Markt 

 

Duurzaamheid: Mens, Milieu en Markt 
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Duurzaamheidsmeting volgens Telos 
(Voorbeeld: gemeenten) 
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Economisch (Markt) 
 

Sociaal-cultureel (Mens) 

Ecologisch (Milieu) 
 



Duurzaamheidsbeleid 
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Bedrijfsvoering 
BNG Bank volledig CO2-neutraal in 2020 (o.a. via zonnepanelen) 

Duurzaam inkoopbeleid 
Transparante rapportage (GRI 4) 

 
 

Verduurzaming 
kredietportefeuille 

 

Verduurzaming funding 

 
 Monitoring duurzaamheidsscores activa (Telos): 
1. gemeenten (2014, 2015, 2016) 
2. corporaties (2016) 
3. zorg, onderwijs (2017) 
4. projecten (2017) 

 

     2014: SRI-bond gemeenten (EUR 500 mln) 
     2015: SRI-bond gemeenten (EUR 650 mln) 

2016: Social housing bond (EUR 1 mrd) 
2016: SRI-bond gemeenten (USD 600 mln) 

      

 
1. In gesprek met klanten over duurzaamheid  

(op basis van Telos-scores)  
2.Bijdragen aan Energieakkoord 
3.Stimuleren duurzame projecten, met name 

gericht op ecologisch kapitaal 
 

      

CDD-beleid 
Uitsluitingscriteria 



Beleid 

– Reduceren CO2 uitstoot, in 2020 CO2 neutraal, mede dankzij  
compensatie 

– Werken met duurzame leveranciers 

– Sociale werkgever 

 

Wat is er gedaan? 
– Zonnepanelen geplaatst 

– Halogeen- vervangen door LED-verlichting (nagenoeg overal) 

– Contract Centric, certificering milieunorm ISO 14001 in 2016 

– Nieuwe printers (standaard dubbelzijdig en geen voorblad) 

Duurzame bedrijfsvoering 
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Voorbeeld van investering op sociaal-cultureel gebied 
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Nieuwbouw woonservicecentrum 
Rietveld in Alphen aan den Rijn, 
grotendeels gefinancierd door BNG 
Bank. 

 

Woonservicecentrum voor mensen 
met dementie. Een 'dorp‘ middenin 
een woonwijk, met woningen, een 
dorpsplein, winkel, kapper, 
restaurant, tuin, hofjes en veel 
gelegenheid voor activiteiten.   

 

Een investering in  sociaal-cultureel 
kapitaal.  



Voorbeeld van investering op sociaal-cultureel gebied die 
tevens bijdraagt aan economische structuur (‘markt’)   
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Nieuwbouw Deltion College, Zwolle. 
BNG Bank financierde ruim EUR 46 
miljoen voor huisvesting. 

 
Regionaal opleidingscentrum (ROC) 
in Zwolle dat voor voor bijna 
14.000 jongeren en volwassenen 
beroepsonderwijs verzorgt op 
middelbaar niveau. 

 

Een investering in kennis, dus een 
investering in economisch kapitaal.  

 

 



Voorbeeld van investering op ecologisch gebied 

Voor een duurzame publieke sector 13 | 

Zonnepanelen op huurwoningen 
van Eigen Haard, gefinancierd door 
BNG Bank en gemeente 
Amsterdam. 

 

HuurDeZon, ontwikkelaar van 
zonne-energieprojecten voor 
huurwoningen, plaatste afgelopen 
jaar meer dan 7.500 zonnepanelen 
op huurwoningdaken van 
woningcorporatie Eigen Haard. 

 

Een investering in ecologisch 
kapitaal. 



Doelstelling 1: In gesprek met klanten over 
duurzaamheid op basis van Telos-scores 
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Gemeente Totaalscore Rangorde * 
Gemeente Bellingwedde 43.7 376 (368) 
Gemeente Borne 51.9 97 (104) 
Gemeente Coevorden 45.4 358 (372) 
Gemeente Elburg 53.0 62 (60) 
Gemeente Ferwerderadiel 49.0 248 (300) 
Gemeente Giessenlanden 48.7  261 (170) 
Gemeente Hattem 54.9 19 (17) 
Gemeente het Bildt 46.9 325 (354) 
Gemeente Huizen 51.8  100 (153) 
Gemeente Leeuwarderadeel 47.2 313 (279) 
Gemeente Lochem 50.7  155 (72) 
Gemeente Loppersum 46.6 334 (329) 
Gemeente Menameradiel 48.2  282 (202) 
Gemeente Midden-Drenthe 48.8 260 (191) 
Gemeente Nijkerk 52.5 78 (81) 
Gemeente Noordenveld 50.8 152 (89) 
Gemeente Nunspeet 52.6  74 (40) 
Gemeente Oldambt 41.1 388 (390) 
Gemeente Raalte 51.6 113 (134) 
Gemeente Renkum 50.3 180 (124) 
Gemeente Staphorst 51.8  105 (56) 
Gemeente Urk 49.1 239 (188) 
Gemeente Vlagtwedde 44.1 372 (364) 
Gemeente Voorst 53.9  38 (29) 
Gemeente Weststellingwerf 46.6 336 (296) 
Gemeente Wierden 53.2 56 (47) 

* Plaats in de rangorde van de huidige jaargang met tussen 
haakjes de plek in de vorige editie 



Doelstelling 2: Bijdragen aan Energieakkoord 
(www.bngbank.nl/energieakkoord) 
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Doelstelling 3: Duurzame projecten stimuleren, met 
name gericht op Mens en Milieu 
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Graag uw ideeën!!!  



Explosieve groei:   2007 (12 mrd USD) 

    2016 (65 mrd USD) 

 

Beleggers:   Banken, vermogensbeheerders,  
    verzekeraars, pensioenfondsen,  
    groenfondsen (Triodos, ASN) 

 

Uitgevende instellingen: Supranationale instellingen, agencies,  
    decentrale overheden, commerciële  
    banken, corporaties 

 

Valuta’s:   EUR, USD, SEK, GBP, AUD, ZAR 

Duurzame obligatiemarkt  
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BNG Bank is innovatief op dit gebied qua: 
- timing (2014 eerste obligatie) 
- methodiek (SRI, Telos) 
- kwantiteit (in vergelijking met andere banken) 
 
2014   SRI-bond gemeenten  EUR 500 mio 
2015  SRI-bond gemeenten  EUR 650 mio  
2016  Social housing bond   EUR 1 mrd 
2016  SRI-bond gemeenten  USD 600 mio 
 
Totaal: vier duurzame obligaties ter waarde van EUR 2,7 miljard.  
BNG Bank behoort daarmee tot de kopgroep in de Nederlandse bankensector. 

 
Streven van BNG Bank is om elk jaar minimaal één duurzame obligatie uit te geven. 
Koppeling van de obligaties met onderliggende leningen op basis van best-in-class methode. 

BNG Bank en duurzame obligaties 
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Telos maakt rapport met best-in-class van betreffende entiteiten 
(gemeenten / woningbouwcorporaties; afhankelijk van type bond) 

 

Rapport krijgt een review van Sustainalytics 

 

Leningen die tot de best-in-class behoren worden gekoppeld aan de 
proceeds van de obligatie. Deze interne koppeling krijgt een external 
audit door PWC. 

 

Intensief onderhoud en monitoring: jaarlijkse rapportage over de 
performance van gemeenten/woningbouwcorporaties en refresh van 
onderliggende leningen. 

 
 
 

Best-in-class methode 
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