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Aanleiding 
 
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht 
 
 
Kernboodschap  
 
 Deze memo gaat over het kennisnemen van de jaarstukken 2014 en de halfjaarstukken 

van de Bank Nederlandse Gemeente (BNG Bank).  
 
De gemeente Bergen heeft een overeenkomst financiële dienstverlening met de BNG 
Bank. De BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 
maatschappelijk belang. De BNG Bank staat voor het bijdragen aan de uitvoering van 
maatschappelijke taken tegen zo laag mogelijke kosten.  
 
De aandeelhouders van de bank zijn enkel overheden. De aandelen zijn voor 50% in 
handen van de Staat der Nederlanden en voor 50% in handen van gemeenten, 
provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Bergen heeft via het stemrecht op de 
aandelen zeggenschap in de BNG Bank. Het aandelen bezit van de gemeente Bergen 
bedraagt 149.994 aandelen (nominaal € 2,50), dit is 0,27% van het totaal aan uitgegeven 
aandelen.  

 
De BNG Bank legt door middel van het uitbrengen van de jaarstukken, bestaande uit het 
maatschappelijk- en financieel jaarverslag, verantwoording af over het gevoerde beleid.  
 
Jaarlijks wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten hoeveel de 
uitkering van het dividend bedraagt. Hiervoor hanteert men een percentage van de 
nettowinst. Voor 2014 bedroeg dit percentage 25%, voor 2013 was dit eveneens 25%. 
De totale nettowinst (na belastingen) bedroeg € 126 miljoen, zodat er € 32 miljoen aan 
dividend is uitgekeerd over 2014. In onze begroting 2015 is als dividend een bedrag 
opgenomen € 200 duizend. Voor de gemeente Bergen bedraagt het dividend over het 
boekjaar 2014 ruim € 85 duizend. Dit is € 115 duizend minder dan begroot. De aframing 
van de dividenduitkering tot € 85 duizend heeft vanaf 2015 plaats gevonden via de 
Tussentijdserapportage 2015 en de Perspectiefnota 2016, programma 7.  

  
 

 



  

Risico’s 
De nettowinst van de BNG Bank is in het eerste halfjaar van 2015 met € 2 miljoen 
toegenomen tot € 155 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2014. De verwachting is 
dat het renteresultaat over 2015 lager zal uitkomen dan over 2014. Het resultaat financiële 
transacties is in de verslagperiode hoger uitgekomen. Vanwege de aanhoudende onzeker-
heden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014. 
 
 
Bijlagen  
 De jaarstukken 2014 en de halfjaarstukken 2015 zijn digitaal bijgevoegd.  
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