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Samenvatting 
BNG Bank biedt het college van Ouder-Amstel het jaarverslag 2018 aan. Het college neemt 

de jaarrekening 2018, welke sluit met een positief saldo in miljoenen euro’s van € 337, ter 

kennisname aan. De dividenduitkering over 2018 bedraagt per aandeel € 2,85. De 

vooruitzichten voor BNG Bank zijn positief, de verwachting is dat de 

duurzaamheidsinvesteringen in nieuwe woningen toeneemt. De Bank is afhankelijk van 

marktomstandigheden en het monetaire beleid van de ECB en acht het niet verantwoord 

om een uitspraak te doen over de nettowinst 2019. 
 

Wat is de juridische grondslag? 
In de nota verbonden partijen, vastgesteld op 12 oktober 2017, zijn de kaders uitgewerkt 

en is de wijze en intensiviteit van sturing en toezicht op de verbonden partijen 

opgenomen. In deze nota is opgenomen dat de verbonden partijen en deelnemingen  

ingedeeld worden naar risicoclassificatie. BNG Bank is qua risicoprofiel geclassificeerd in 

de categorie “laag”. Het risicoprofiel is een indicator voor het sturing- en toezichtpakket 

waarvan gebruik wordt gemaakt.   

 

Zoals gesteld heeft de gemeenteraad binnen de gemeente een kaderstellende en 

controlerende taak. Zij stelt de bestuurlijke kaders vast door middel van de 

gemeentelijke begroting en de vaststelling van de beleidskaders. De gemeentelijke 

jaarstukken en de evaluatie van de beleidskaders vormen de basis voor de controlerende 

taak.  

De controlerende taak met betrekking tot verbonden partijen en deelnemingen houdt in, 

dat de gemeenteraad nagaat resp. zich laat informeren of de samenwerking tussen de 

gemeente en een verbonden partij cq deelneming plaatsvindt binnen de gestelde kaders 

en vooral of deze bijdraagt aan de doelrealisatie die met die samenwerking cq 

deelneming wordt beoogd met een voldoende beheersing van de risico’s. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en 

instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële 

dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke 

voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.  

 

Deelnemers in de BNG Bank zijn De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, 

waterschappen en andere openbare lichamen. Er is een Raad van Bestuur en een Raad 

van Commissarissen. De zwaarte van het stemrecht is gerelateerd aan het aantal 

aandelen. 

 

De gemeente heeft 4.914 aandelen à € 2,50 en ontvangt jaarlijks een dividenduitkering. 

De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. De BNG 

verstrekt geen begrotingscijfers. Zij stelt gehouden te zijn aan de regels die de Autoriteit 

Financiële Markten stelt m.b.t koersgevoelige informatie. 
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Uit het jaarverslag 2018 blijkt een resultaat in miljoenen euro’s van positief € 337 (2017: 

€ 393. De dividenduitkering over 2018 bedraagt per aandeel € 2,85 (2017 € 2,53). 

 

De vooruitzichten voor BNG Bank zijn positief, de verwachting is dat de 

duurzaamheidsinvesteringen in nieuwe woningen toeneemt en de rente inkomsten op peil 

blijven. De Bank is afhankelijk van marktomstandigheden en het monetaire beleid van de 

ECB en acht het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2019. 

 

Er hebben zich in het afgelopen jaar geen veranderingen voorgedaan in het belang dat 

de gemeente in de BNG geeft. 
 

Waarom dit raadsvoorstel? 
BNG Bank valt qua risicoprofiel in de categorie “laag”. Op grond van de nota verbonden 

partijen (waaronder ook deelnemingen zijn begrepen) en het risicoprofiel “laag” is er 

sprake van reguliere sturing. Reguliere sturing is de meest standaard wijze van sturing 

en informeren. 

De onderstaande sturingsinstrumentarium wordt hierbij gehanteerd:   

a. Het college bespreekt de begroting en de jaarrekening van een verbonden partij cq 

deelneming met ambtelijk advies en voorzien van het beoordelingsformat;   

b. De instemming op de ontwerp-begroting van de verbonden partij wordt als hamerstuk   

geagendeerd in de gemeenteraad (er is in principe geen zienswijze door de raad).  

 

De BNG Bank brengt geen begroting uit zodat er geen instemming van de gemeenteraad 

vereist is.  

                                                        

Wat gaan we doen? 
Kennis nemen van het jaarverslag 2018 en deze ter kennisname aanbieden aan de raad. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Geen. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Niet van toepassing. 

 

Wat is het vervolg? 

Het jaarverslag BNG Bank 2018 ter kennisname aannemen.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman J. Langenacker 
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