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Betrokken partner voor een duurzamer Nederland



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

De bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland en heeft als 
missie: het laag houden van de kosten van maatschappelijke 
voorzieningen voor de burger.’ 

Toelichting

BNG Bank kan dankzij haar credit ratings zeer goedkoop geld lenen op de 
internationale kapitaalmarkten. Dit geld kan tegen relatief lage kosten
worden uitgeleend aan de (semi) publieke sector. 

Missie
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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) 
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Na afronding
AQR en stress 
test onder 
toezicht ECB 

1914 

Status “promotional bank”
en nationale systeembank



Financiële diensten op maat, in belang van de klant

– Korte en lange kredietverlening

– Betalingsverkeer

– Rekening-courant

– Totaaloplossingen voor projecten zoals:

– Maatschappelijk Vastgoed Scan voor gemeenten

– PPS (publiek-private samenwerking)

– DBFMO (Design, Build, Finance, Maintenance & Operate)

– ESCo’s: bijvoorbeeld zonnepanelen op corporatiewoningen

– Verduurzaming van bestaande accommodaties 

– Duurzaamheidsfonds

BNG Bank is de 4de bank van Nederland en behoort tot de grootste 
financiers van de energietransitie (veel ervaring in project finance)

Diensten
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Klanten

Woningbouwcorporaties, gemeenten, ziekenhuizen, universiteiten, GR,  
nutsbedrijven, DBFMO…

Aandeelhouders

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

Beleggers

Circa EUR 100 miljard obligaties uitstaand bij (buitenlandse) 
vermogensbeheerders, centrale banken, verzekeringsmaatschappijen, 
commerciële banken, pensioenfondsen… 

Stakeholders
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Rol BNG Bank in de energietransitie

BNG Bank draagt bij aan de financiering van het 
Energieakkoord:
- Investeringen in energiebesparing
- Investeringen in opwekking hernieuwbare energie

BNG Bank is betrokken via:
1) verstrekken van vreemd vermogen
2) voorlichting en ‘sparren’ met klanten
3) ontwikkelen projectmatige financieringsarrangementen
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Financier van de energietransitie (voorbeeld 1)
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CO2-neutraal gemeentehuis
Westland

Belangrijkste innovatie: een
PCM-buffer, gecombineerd
met 800 zonnepanelen. 

De PCM-buffer neemt 
thermische energie op en 
geeft het af door 
faseverandering. 

Financiering door BNG Bank via DBFMO-contract (Design, Build, 
Finance, Maintenance, Operate) van 25 jaar. 



Financier van de energietransitie (voorbeeld 2)

Betrokken partner voor een duurzamer Nederland8 |

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.

Met een capaciteit van bijna 2 
MegaWattpiek opgesteld 
vermogen is dit project het 
grootste in zijn soort in Nederland.



Financier van de energietransitie (voorbeeld 3)
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Bouw biowarmtecentrale in 
Purmerend, gefinancierd door BNG 
Bank en Triodos.

Stadsverwarming Purmerend 
voorziet met deze centrale 25.000 
klanten voor 80% van duurzame 
warmte.

De totale investering van het 
project, (centrale en 
hulpwarmteketels) bedraagt 46,6 
miljoen euro en wordt 50/50 
gefinancierd door Triodos en
BNG Bank.



VNG en BNG Bank werken aan invulling Global Goals  
Verenigde Naties door gemeenten 
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Doel Global Goals for Sustainable
Development: stoppen extreme 
armoede, ongelijkheid en 
klimaatverandering.

VNG en BNG Bank ondersteunen 
gemeenten bij concrete invulling.

Olivier Labe en Burgemeester 
Wobine Buijs-Glaudemans, lid van 
de VNG-commissie Europa en 
Internationaal, ondertekenden 
partnership in september 2017 
tijdens de Impact Summit in het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen 
in Amsterdam.



o Per 1 mei 2017 stelt BNG Bank i.s.m. EZ en het Nederlands 
InvesteringsAgentschap (NIA) een Energietransitie 
Financieringsfaciliteit (ETFF) open. 

o Deze richt zich in eerste instantie op projecten op het gebied van 
aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa.

o De ETFF biedt een oplossing voor gezonde investeringsprojecten, die 
nu nog worden geconfronteerd met verschillende 
financieringsknelpunten zoals lange terugverdientijden, beperkte 
schaal en onbekendheid van de technologie.

1 mei 2017: Energietransitie Financieringsfaciliteit
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o De ETFF is ontwikkeld in samenwerking met het NIA (binnenkort 
Invest-NL). De ETFF verstrekt achtergestelde leningen voor projecten 
die momenteel niet financierbaar zijn door een te kleine inbreng van 
risicodragend vermogen. 

o Een aanvulling van 10 procent of meer op het al aanwezige 
risicodragend vermogen kan voldoende zijn om vreemd vermogen te 
krijgen van commerciële financiers, waardoor een project wél kan 
worden gerealiseerd.

o De ETFF is schaalbaar en staat ook open voor andere banken. De 
schaalbaarheid, participatie van andere banken en hefboomwerking 
door aanvullend vreemd vermogen moeten miljardeninvesteringen ten 
behoeve van de energietransitie mogelijk maken.

1 mei 2017: Energietransitie Financieringsfaciliteit
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o Centraal en decentraal overheidsbeleid ondersteunen

o Concrete oplossingen bieden (voorbeeld : ETFF, 
Duurzaamheidsfonds)

o Benutten van eigen expertise en capaciteit, in samenwerking 
met stakeholders zoals VNG, Aedes, NLII, EZ, NIA / Invest-NL…

bv:  
- verduurzaming maatschappelijk vastgoed samen met 
o.a. VNG;
- verduurzaming corporatiewoningen samen met Aedes en 
gemeenten;
- versnelling geothermie, samen met NIA, andere banken 
en ministerie van Economische Zaken;

Belangrijkste prioriteiten BNG Bank
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Katalysator van de energietransitie (ETFF voorbeeld 1)
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Purified Metal Company 

Belangrijkste innovatie: 
Recycling van 
asbestgecontamineerd
metaal

Een uniek proces waarin 
gevaarlijke grondstoffen 
kunnen worden omgezet in 
nieuwe bruikbare 
grondstoffen.

Risicofinanciering door enerzijds eigen vermogen, LEF, NIBC en ETFF en 
in de senior financiering een consortium van Rabobank en BNG Bank. 



Katalysator van de energietransitie (ETFF voorbeeld 2)
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Bernard Orchidee 

Geothermie installatie ten 
behoeve van een orchideeën
kwekerij. Warmte zal ook
worden afgenomen door 
omliggende kwekerijen.

Risico financiering door enerzijds de ondernemer, DEON, ETFF en in de 
senior financiering ING Bank.



o Als partner van overheden mede zorg dragen voor voldoende 
organiserend vermogen (gestandaardiseerde contract- en 
financieringsstructuren, marktinformatie).

o Als National Promotional Bank zet BNG Bank haar project finance
ervaring en langeretermijnfocus in t.b.v. de energietransitie.

o Bundeling kleinere investeringsopgaven via balans BNG Bank; BNG 
Bank verkrijgt via  kapitaalmarkt funding van institutionele beleggers 
en direct loans EIB.

Belangrijkste prioriteiten BNG Bank
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Klanttevredenheidsonderzoek 2017 
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– “Ga actief de boer op en vraag na wat er regionaal speelt. In principe 
via de accountmanager die overal komt. Partnerschappen aangaan & 
advies geven. De kans bieden om via BNG Bank te leren van andere 
gemeenten. Zoals het zonnepanelenproject van de gemeente 
Landgraaf, waar andere gemeente van kunnen leren.”

– “BNG Bank ziet wat er in het veld speelt. Breng mensen bij elkaar en 
laat het zien. Bijvoorbeeld in de vorm van een seminar of denktank.” 

– “Wij zijn stakeholders die makkelijk, geborgd lenen. Duurzaamheid 
zit verankerd. Zoeken jullie geen andere stakeholders, die lastiger 
lenen? Ik denk ook aan VVE's. Is dat geen doelgroep voor jullie?” 

– “Ik heb een antwoord bedacht op uw vraag ‘wat zijn uw grootste 
maatschappelijke opgaven?’. Voor ons zijn dat woningproductie in 
onze regio en duurzaamheid. Waar kunnen we nog bouwen in onze 
stad? Wat kan de rol van BNG Bank hier zijn? 

Kwalitatieve input stakeholders (2017)
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Uw suggesties voor BNG Bank?
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