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De eerste keer

H

et voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de Bank Nederlandse
Gemeenten, dat half mei jl. tijdens onze aandeelhoudersvergadering zo
eervol op mijn schouders is gekomen, brengt met zich mee dat ik ook op
deze plaats het woord tot u mag richten. In afwisseling met Ralph Pans, de kersverse hoofddirecteur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ook dat is eervol,
want wij moeten de doorwrochte ‘Au Fonds’ van onze voorgangers Joop van den
Bergh en Pieter Paul van Besouw eerst maar eens proberen te evenaren. En in de
tweede plaats, B&G is toch een gerenommeerd tijdschrift waarvan we uit onderzoek weten dat u het als lezer zeer op prijs stelt.
‘Au fond’, volgens het woordenboek: ‘eigenlijk’ of ‘in de grond’. Die betekenis
moet de tekst op deze eerste pagina van ons tijdschrift toch op zijn minst uitstralen.
En wat ligt er dan meer voor de hand dat ik het deze eerste keer met u ga hebben
over de Bank Nederlandse Gemeenten zelf. Waar gaat het nu ‘eigenlijk’ of ‘in de
grond’ om, als we het over het instituut Bank Nederlandse Gemeenten hebben?
De ervaren lezers onder u weten hier natuurlijk onmiddellijk het antwoord.
Toch zal het u tegenvallen hoe vaak we nog meemaken, dat deze vraag wordt
gesteld. Of de opmerking wordt gemaakt ‘Maar wat jullie bij de BNG doen is toch
niet zo bijzonder, dat kunnen anderen toch ook wel even regelen?’
Welnu, de missie van de nu bijna 90-jarige BNG is nog onveranderd actueel. In
1914 gestart als de gezamenlijke krachten-bundelende inkoopcombinatie is en wil
BNG de bank blijven van en voor de overheden en de instellingen voor het maatschappelijk belang. Bijzonder is al dat de BNG bijna al die tijd een vennootschap is
waar alle drie de overheidslagen: het Rijk, de provincies, de gemeenten (en ook een
waterschap!) aandeelhouder van zijn en daarom het belang zien dat we onze financiële expertise niet alleen up to date houden, maar ook blijven inzetten voor tal van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Zoiets gaat natuurlijk niet ‘van zelf ’. Het aandeelhoudersschap, de zeer hoge
kredietwaardigheid, niet alleen van de overheden als klant van de BNG, maar ook
van de woningcorporaties, de onderwijsinstellingen en de zorgsector met hun
waarborgfondsen, leiden – tezamen met het stabiele en op lange termijn gerichte
beleid – tot de hoogst mogelijke kredietwaardigheid van de BNG zelf.
Deze belangrijke kwaliteit van BNG is voor beleggers oftewel de geldgevers aan
de bank – wereldwijd !! – hèt signaal dat BNG papier staat voor veiligheid en
betrouwbaarheid. Omdat we in ons land deze samenwerking nu al jarenlang weten
vol te houden, is de bank uitgegroeid tot het financieel krachtige instituut met de
uitstekende standing in de financiële wereld, die de BNG is.
Dit betekent voor de BNG steeds een zo laag mogelijke ‘inkooprente’. In combinatie met een efficiënte bedrijfsvoering, dus lage kosten, maakt dat de zo scherpe
tarieven mogelijk en de hoge marktaandelen die de BNG – in volle concurrentie !!
– bij de overheids- en semi-overheidsklanten waartoe BNG zich beperkt, weet te
behalen. Naast een behoorlijk dividend en een redelijk rendement op de aandelen.
Scherpe tarieven en daarmee dus ook zo laag mogelijke kosten voor de burger,
die immers de rentekosten moet opbrengen in de vorm van belastinggeld, sociale
huren, school- en collegegeld, ziektekostenpremie of nutstarieven. En daarmee zijn
we aangekomen op de betekenis van de inkoopcombinatie BNG. Door de positieve effecten van scherpe tarieven, behoorlijk dividend en redelijk rendement naar zo
laag mogelijke kosten voor de burger is er alle reden om aandeelhouder van BNG te
zijn en bij de BNG te bankieren. Daarmee is de ‘BNG-cirkel’ rond.
Tegelijkertijd ook een broze cirkel in die zin dat je hem niet zo maar ongestraft
op een bepaald onderdeel kan veranderen. Volhouden dus, die samenwerking met
elkaar!! Het is vaker gezegd en blijft actueel: Stabiliteit is van BNG te verwachten
en voor BNG een absolute voorwaarde voor continuïteit !
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