Voor een
duurzamer
en gezonder
Nederland
Jaarverslag 2021
Stichting BNG Duurzaamheidsfonds

Voorwoord
Het jaar 2021 kenmerkte zich wederom door de impact van corona op de
samenleving. Desalniettemin is het een succesvol jaar geweest voor het
BNG Duurzaamheidsfonds. De zichtbaarheid van het fonds, de continue groei
van de Sportlening, het uitbreiden van het fondsvermogen en de verslaglegging
op de maatschappelijke bijdrage markeren de voortgang.
Het fonds financiert duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Alle
gefinancierde projecten leveren een positieve bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen
voor onze samenleving. En daar zijn we trots op. De 174 leningen die tot nu toe zijn
verstrekt, dragen bij aan de volgende Sustainable Development Goals (‘SDGs’), nl.
SDG 3 Goede gezondheid en welzijn; SDG 4 Kwaliteitsonderwijs; SDG 7 Betaalbare
en duurzame energie; SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 11
Duurzame steden en gemeenschappen.
In 2021 zijn de eerder toegekende SDGs aan de projecten opnieuw bekeken.
Dit heeft ertoe geleid dat SDG 12 (Verantwoorde productie en consumptie) niet
langer wordt opgenomen.

verduurzaamd, verbouwd of uitgebreid. De Sportleningen worden geborgd door
de Stichting Waarborgfonds Sport en in voorkomende gevallen samen met de
gemeente.
Het fonds heeft in de zomer van 2021 een aanvullende financiering aangetrokken
bij BNG Bank, waarmee het fondsvermogen is toegenomen naar € 25 miljoen.
Door de forse toename van Sportleningen en het tijdelijk ontbreken van perspectief
ten aanzien van de toekomstige ruimte voor funding door BNG Bank boven de
oorspronkelijk overeengekomen grens van € 25 miljoen, bleek eind 2021 een tekort
in het beschikbare fondsvermogen en moesten aanvragen tijdelijk on hold worden
gezet. Dankzij de toekenning van € 10 miljoen aanvullende funding door BNG Bank
is in januari 2022 weer gestart met het verstrekken van Sportleningen.
Het Bestuur hoopt in 2022 de goede samenwerking met partner BNG Bank
te kunnen voortzetten.
Bestuur van het BNG Duurzaamheidsfonds

In 2021 zijn 100 leningen verstrekt, tegen 62 leningen in 2020. Met campagnes via
Google Adwords, bijdragen op LinkedIn en het verder aanvullen van de website van
het fonds is de zichtbaarheid verder toegenomen.
Met name de sportverenigingen bleken tijdens corona door te gaan met investeren.
Met 93 verstrekte leningen in 2021 is een groot aantal sportaccommodaties
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Impact 2021
Projecten per SDG

Maatwerkleningen

2

Leningen

Totaal
€

100

GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN

€ 1.336.000

SDG 3

93

Standaardleningen

€ 8.168.675

5

9.950.675

BETAALBARE
EN DUURZAME
ENERGIE

€ 446.000

€

Sportleningen

SDG 7

28

93

€ 3.128.640

INDUSTRIE,
INNOVATIE EN
INFRASTRUCTUUR

SDG 9

2

€ 137.018

DUURZAME
STEDEN EN
GEMEENSCHAPPEN

SDG 11

94

€ 8.218.675

€ 8.168.675

2%

Thema’s
Circulair

1

Energie

5

100

€ 97.000
Sport

93

Gemeenten
Energie, Leefbaarheid

€ 8.168.675
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Projecten

€ 1.635.000

1

€ 50.000

74

Ondernemers
(en stichtingen/
verenigingen)

Thema’s

7

Onderverdeling
projecten
per categorie

Soorten sporten

Provincies

12

14

Hoofdsom in bedrag en
aandeel per provincie
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Sportverenigingen

93

Totaal

€ 843.000
€ 56.368
€ 20.667
€ 1.310.725
€ 1.211.415
€ 824.500
€ 70.000
€ 1.618.000
€ 1.896.000
€ 114.000
€ 906.000
€ 1.080.000

100

7%
1%
16%

12%

3%

1%

12%

15%

14%

14%

3%

| €

9.950.675
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Hoogtepunten 2021
CO2
Februari

1

BNG
Duurzaamheidsfonds neemt
deel aan

De Week van
de Circulaire
Economie

December

Juni

22

April

22

Mei

27
Iwell

wint de

BNG
Duurzaamheidsfonds
financiert het

100e project
(sinds de start
van het fonds)

Duurzame
Technologieprijs van

The Green Quest
bij BNR
Nieuwsradio

BNG
Duurzaamheidsfonds draagt bij
aan het eerste

CO2 neutrale
scoutinggebouw in

november

15

Het
Natuurhus
in Almelo
officieel
geopend

December

31

11

Bestuursleden
en leden Raad
van Toezicht
zijn allen
herbenoemd

82

extra LinkedIn
volgers
(bijna 400
in totaal)

Nederland

100
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“

ECOHûs Fryslân bouwt
ecologische, energiezuinige,
dampopen prefab woningen
- Siebe Baints en Jouke Tilstra van ECOHûs
Fryslân, dat de huizen voor Mienskip Wûns
-een sociaal woonconcept- heeft gebouwd Lees hier het artikel
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1 Verslag van het Bestuur
1.1 Het jaar 2021 in vogelvlucht
Na een bewogen jaar kan het fonds terugkijken op een forse toename van
de portefeuille. Het fonds bereikte in 2021 de mijlpaal van € 25 miljoen aan
gecommitteerde financieringen. In 2021 werd € 10 miljoen middels 100 leningen
verstrekt, tegen € 8,1 miljoen aan 62 leningen in 2020. Het grootste deel van de
verstrekkingen betrof Sportleningen met in totaal 93 leningen.
Daarnaast is gedurende het jaar invulling gegeven aan de volgende drie speerpunten
uit het jaarplan 2021.

Speerpunt 1: verkennen toekomstige strategische positie van het fonds met
inbegrip van een kostenanalyse

Speerpunt 2: verder vergroten van de naamsbekendheid en positie in de markt
Dankzij de inzet van online presentaties, campagnes via Google Adwords, bijdragen op
LinkedIn en het verder aanvullen van de website van het fonds is de zichtbaarheid verder
toegenomen. Daarbij is een besparing op de uitgaven voor marketing ten opzichte van
vorig jaar doorgevoerd.
Het fonds heeft middels een goedbezocht webinar in samenwerking met MVO Nederland
bijgedragen aan de Week van de Circulaire Economie. Er is een promotievideo voor de
Maatwerklening opgenomen en een tiental artikelen zijn gedeeld via de website en de
LinkedIn-pagina van BNG Duurzaamheidsfonds. Ook is het fonds een aantal keren in
externe publicaties opgenomen, waaronder Duurzaam Bedrijfsleven en Binnenlands
Bestuur.

Het Bestuur heeft een strategische visie ontwikkeld, waarin de toekomst van het fonds,
de rentabiliteit en maatschappelijke bijdrage zijn geduid. Deze visie is aangeboden aan
het Bestuur van BNG Bank om zo in gesprek te komen over de toekomst van het BNG
Duurzaamheidsfonds.

Er is een inventarisatie gemaakt in welke sectoren het fonds aanvullende
maatschappelijke waarde toe kan voegen, zoals bij kinderdagverblijven en scholen.
De propositie voor dergelijke sectoren wordt nader uitgewerkt wanneer het toekomstig
strategisch kader van het BNG Duurzaamheidsfonds is vastgesteld.

Het Bestuur ambieert het fonds te verruimen. Daarmee wordt het mogelijk meer impact
te creëren. Vooruitlopend op een bredere visie op het BNG Duurzaamheidsfonds en haar
toekomstige rol heeft BNG Bank in november aangegeven een aanvullende financiering
van € 10 miljoen ter overbrugging beschikbaar te stellen. Deze middelen zijn bestemd
voor de continuïteit van de verstrekking van Sportleningen.

Speerpunt 3: implementeren van de verbeteringen uit de IAD-rapportage

Daarnaast zijn verkenningen uitgevoerd naar de kosten in het fonds en de dekking
hiervan. De resultaten van de verkenning zijn geagendeerd in het nieuwe jaar.

In samenwerking met de fondsmanager is aan de hand van een interne auditrapportage
een aantal verbeteringen in de processen doorgevoerd. Deze verbeteringen hebben
betrekking op de governance, kredietrisico, liquiditeitsrisico, het kredietacceptatieproces,
uitbestedingsrisico en de naleving van wet- en regelgeving rondom de algemene
verordening gegevensbescherming.

Fondsontwikkeling
Het fonds heeft in de zomer van 2021 een aanvullende financiering aangetrokken bij
BNG Bank, waarmee het fondsvermogen is toegenomen naar € 25 miljoen.

Jaarverslag 2021 Stichting BNG Duurzaamheidsfonds

7

Door een tekort van het beschikbare fondsvermogen is de kredietverlening aan
Maatwerkleningen en Standaardleningen in oktober 2021 opgeschort. Ook de
verstrekking van Sportleningen is tijdelijk opgeschort. In december 2021 is een nieuwe
tranche voor Sportleningen toegekend.
De productiedoelstelling lag voor dit jaar op 90 leningen met een omvang van € 10,8
miljoen. Met het passeren van 100 leningen met een omvang van € 10,0 miljoen is de
doelstelling op het aantal leningen ruim behaald, maar het te verstrekken bedrag niet
geheel gerealiseerd. Dit als gevolg van een groot aantal Sportleningen die een relatief
laag gemiddeld leenbedrag kennen en door het stopzetten van de Maatwerkleningen
en Standaardleningen vanaf eind oktober 2021. Derhalve is de remweg ingezet bij het
ontbreken van perspectief ten aanzien van de toekomstige ruimte voor kredietverlening.

Portefeuilleontwikkeling
In 2021 zijn er 100 leningen verstrekt met een omvang van € 10,0 miljoen. De leningen
dragen bij aan de geselecteerde SDG’s, voornamelijk aan SDG 3, 7 en 11 als gevolg van de
verduurzaming en verbetering van sportverenigingen.
De reeds verstrekte financieringen hebben beperkt hinder van coronamaatregelen
ondervonden. Wel wordt een aantal projecten zorgvuldig gemonitord op de voortgang en
de betaalcapaciteit. Momenteel zijn er geen ongeoorloofde betalingsachterstanden op de
aflosverplichtingen van bestaande financieringen. Met één ondernemer is een regeling
overeengekomen voor het tijdelijke uitstel van aflossing. Het fonds kent tot op heden
geen afboekingen of voorzieningen. Binnen de projecten met aanvullende monitoring
is vooralsnog voldoende perspectief op de waarde uit toekomstige kasstromen en de
gestelde zekerheden.
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1.2 Het fonds
Profiel en doelstelling BNG Duurzaamheidsfonds
Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke initiatieven die bijdragen aan de
duurzaamheidsdoelen van Nederlandse gemeenten en provincies en passen binnen
één of meer van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Het fonds hanteert een brede definitie van duurzaamheid, waaronder sociaal-culturele,
ecologische en andere initiatieven. Daarmee levert het fonds een bijdrage aan een
toekomstbestendige en duurzame samenleving in Nederland.

De partners
BNG Bank heeft in drie tranches een bedrag van € 25 miljoen beschikbaar gesteld aan het
fonds en heeft in december besloten een uitbreiding van € 10 miljoen voor Sportleningen
beschikbaar te stellen. Het fonds is aanvullend op reguliere kredietverlening van BNG
Bank. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de
fondsmanager. Het BNG Duurzaamheidsfonds wordt ondersteund door de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG). VNG is de koepelorganisatie voor alle gemeenten in
Nederland.

€

€
8

Verstrekte leningen per jaar

100

100
90

Resultaten 2021

80

In 2021 zijn de volgende leningen verstrekt:
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1.3 Verstrekte leningen BNG Duurzaamheidsfonds

9
2019

Maatwerklening

Omvang in euro’s

Maatwerklening

2

€ 1.336.000

Standaardlening

5

€ 446.000

93

€ 8.168.675

100

€ 9.950.675

Sportlening

3
2018

Aantal verstrekte leningen

2020
Standaardlening

2021
Sportlening

Totaal

Eén Maatwerklening is gecommitteerd, maar nog niet uitgeboekt. De lening wordt
meegenomen in de productiecijfers en impactmeting maar niet in de jaarrekening.

Hoofdsom verstrekte leningen per jaar
€ 9.950.675

€ 10.000

€ 8.068.000

x 1.000

€ 8.000

Maatschappelijk rendement

€ 6.000
€ 4.000
€ 2.000

1.4 Fondsrendement

€ 1.790.000

€ 2.827.900

€0
2018

2019

Maatwerklening
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2020
Standaardlening

2021
Sportlening

Vorig jaar is voor het eerst het maatschappelijk rendement in beeld gebracht. Voor
projecten met een meetbare impact is tevens de CO2-besparing berekend. Naast de
kwantificeerbare impact worden er ook kwalitatieve verbeteringen aan de leefomgeving
gerealiseerd. Zoals sportvelden die er goed bijliggen en veilige balkons met een net
aanzicht. Dergelijke investeringen bevorderen de leefbaarheid, het gevoel van veiligheid
en nodigt uit om meer te sporten. Deze impact komt tot uiting in de SDG’s.
De resultaten zijn uitgewerkt en worden toegelicht in hoofdstuk 2.
9

Financieel rendement
Het fonds heeft 2021 positiever dan begroot afgesloten. Hoewel de baten met € 471.000 fors
lager waren dan begroot, waren ook de lasten met € 789.000 lager dan op voorhand was
ingeschat. Daardoor is het begrote negatief resultaat van € 386.000 beperkt tot € 318.000.
De gerealiseerde opbrengsten zijn lager dan begroot doordat er minder is uitgeleend dan
werd verwacht en de verstrekkingen bestonden uit een relatief groot aandeel Sportleningen,
welke een lager rentepercentage kennen. Dit resulteert in lagere renteopbrengsten. De
gerealiseerde renteverplichting aan BNG Bank is lager dan begroot als gevolg van het
minder snel aantrekken van kapitaal en de vergoeding over bouwkredieten is fors lager als
gevolg het kortere doorlooptijden van de bouwkredieten. Daardoor resulteert er een kleiner
negatief resultaat dan was begroot. Het gerealiseerde resultaat over 2021 was € 204.000
gunstiger dan over 2020. Het BNG Duurzaamheidsfonds is in opbouw. De rentebaten
moeten zich verder ontwikkelen terwijl er al kosten worden gemaakt. Naarmate het fonds en
de portefeuille doorgroeien, komen de baten en kosten in evenwicht.
In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid stilgestaan bij de financiële resultaten over 2021.

1.5 Vooruitblik
In de eerste maanden van 2022 is weer gestart met het verstrekken van Sportleningen. De
vraag naar deze financiering blijft onverminderd hoog.
De ontwikkeling van het fonds en het resultaat is afhankelijk van de keuzes over de toekomst
van het fonds. De uitkomst hiervan wordt in het voorjaar van 2022 verwacht, waarna een
nieuwe strategie en jaarplan inclusief een nieuwe meerjarenbegroting wordt opgesteld.
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We willen onze prachtige sport
12 maanden per jaar spelen,
dus ook indoor
- Peter Gullik, penningmeester Amsterdamse
Sportvereniging VRA (o.a. cricketvereniging) Lees hier het artikel

“
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2 Maatschappelijke impact,

voor een duurzaam Nederland

Duurzaamheid in de breedste zin van het woord

2.1 Bijdrage aan een betere wereld

Met een financiering van het BNG Duurzaamheidsfonds investeren ondernemers,
zakelijke initiatiefnemers of (sport)verenigingen in groene energie, een circulaire
economie, mobiliteit, sport of een rijke leefomgeving. De investeringen reiken van
zonnepanelen, ledverlichting en isolatie tot infrastructuur voor elektrische auto’s,
hergebruik van biologisch afbreekbaar afval en het vernieuwen van clubhuizen.
Ook zagen we in 2021 dat de Sportlening vaak werd aangewend voor de aanleg van
padelbanen. Het fonds financiert duurzaamheid in de breedste zin van het woord.
Al deze projecten leveren een positieve bijdrage aan onze samenleving. En daar zijn
we trots op.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDG’s),
zijn voor het fonds een belangrijk kompas. Deze SDG’s zijn afgesproken door de landen
die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Vanuit het BNG
Duurzaamheidsfonds vinden wij het belangrijk een actieve bijdrage te leveren aan de
invulling van de SDG’s.

Het fonds richt zich op de financieringen van een beperkte omvang. Daardoor worden
projecten mogelijk gemaakt die anders moeilijk tot stand komen of onhaalbaar zijn.
In dit hoofdstuk delen we de positieve effecten van de gefinancierde projecten.

Dit wordt bereikt door financieringen te verstrekken aan duurzame projecten die
raakvlakken hebben met één of meerdere SDG’s. Het diverse palet aan duurzame
projecten vertaalt zich in een lijst van diverse SDG’s. De belangrijkste SDG’s voor het fonds
en de projecten zijn:

Sportleningen hebben duidelijk raakvlak met ‘SDG 3 Goede
gezondheid en welzijn’. Ook door het fonds gefinancierde
zorginstellingen vallen hieronder.

Het BNG Duurzaamheidsfonds heeft een aantal scholen helpen
verduurzamen en wil graag bijdragen aan kwalitatief onderwijs
in een goede omgeving. De ambitie is om meer te doen voor
onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven. Dit sluit nauw aan
met de doelen onder SDG 4 voor kwaliteitsonderwijs.
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Veel van onze financieringen maken productie van duurzame energie
mogelijk, bijvoorbeeld door het financieren van warmtepompen en
zonnepanelen. Deze financieringen sluiten
aan bij ‘SDG 7 Betaalbare en duurzame energie’.

Enkele van onze financieringen zijn innovatief of dragen bij aan
infrastructuur die van belang is voor verduurzaming van Nederland.
Deze financieringen haken aan bij ‘SDG 9 Industrie, innovatie en
infrastructuur’.

Bijna al onze financieringen dragen bij aan ‘SDG 11 Duurzamere
steden en gemeenschappen’. Dat geldt voor alle sportverenigingen
die wij financieren, maar ook voor lokale energiecoöperaties en
stichtingen die de sociale structuur verstevigen.

In 2021 zijn de toegekende SDG’s aan de projecten opnieuw bekeken. Dit heeft
ertoe geleid dat SDG 12 (Verantwoorde productie en consumptie) niet langer wordt
opgenomen. Bij deze SDG ligt het accent meer op de voedselketen dan op energie.
De impact van duurzame energieopwekking en zuinig gebruik van energie komt terug in
SDG’s 7 en 11.
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Investeringen dragen veelal bij aan meer dan één doel. De 174 leningen die tot nu toe zijn
verstrekt, leiden tot de volgende bijdragen aan de SDG’s:
SDG

Hoofdsom

Aantal

Maatwerk

Standaard Sport

3. Goede
gezondheid en
welzijn

€ 12.019.175

142

-

1

141

4. Kwaliteitsonderwijs

€ 755.000

2

2

-

-

7. Betaalbare
en duurzame
energie

€ 12.101.040

68

18

8

42

9. Industrie
innovatie en
infrastructuur

€ 1.407.000

4

2

1

1

168

20

7

141

€ 20.904.575
11. Duurzame
steden en
gemeenschappen
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2.2 Impact Maatwerklening en Standaardlening
in 2021

Geschatte impact zonnepaneelinstallaties
Geschatte opbrengst gefinancierde zonnepanelen Maatwerklening en Standaardlening
2021

Zonnepanelen
Maatwerkleningen

Standaardleningen

á € 1.336.000

á € 446.000

2

5

Geïnstalleerd
vermogen
Opbrengst in jaar 1
Huishoudens
Vermeden uitstoot

Eenheid

Maatwerklening

Standaardlening

Totaal

aantal

3.912

1.872

5.784

wattpiek

1.740.840

710.940

2.451.780

kWh

1.523.235

622.073

2.145.308

aantal

552

225

777

kg CO2

703.735

287.397

991.132

(zie paragraaf 2.6 voor de verantwoording van deze berekeningen)

In 2021 hebben 7 ondernemers, verenigingen en stichtingen, dankzij een Maatwerklening
of Standaardlening van het BNG Duurzaamheidsfonds, stappen gezet naar een duurzame
samenleving. In totaal is er voor €1.782.000,- geïnvesteerd in diverse zon-, groengas-,
duurzame (ver)bouw- en ledverlichtingprojecten.
In het volgende impactoverzicht is de impact weergegeven van de zonprojecten
(1 Maatwerklening en 3 Standaardleningen), 2 keer duurzame bouw (Standaardlening) en
1 energiebesparingsproject (Maatwerklening).

Vergelijking CO2 uitstoot
Vermeden CO2-uitstoot

991.132 kg

Amsterdam - New York

516 retourtickets

De 991.132 vermeden kg CO2 staat gelijk aan de uitstoot van 516 retourtickets van
Amsterdam naar New York.
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2.3 Impact Sportlening in 2021
Sportleningen

93

á € 8.168.675

Sportverenigingen investeren in hun voorzieningen met behulp van de Sportlening.
Dit zijn investeringen zowel op het gebied van energiebesparing (verduurzaming,
ledverlichting, warmte), energieopwekking (zonnepanelen, zonnecollectoren) als ook
andersoortige verbeteringen van voorzieningen als de bouw van nieuwe kleedkamers.
Sportverenigingen leveren een maatschappelijke bijdrage op het gebied van lokale
verbinding, het verbeteren van de volksgezondheid, beperking van zorgkosten en
het terugdringen van overgewicht (met name bij de jeugd). Inmiddels is een niet te
onderschatten succes geboekt met tal van initiatieven die zijn ontplooid ter stimulering
van sport en bewegen onder ouderen, mede in het kader van tegengaan van
eenzaamheid onder deze bevolkingsgroep. Deze bijdrage sluit naadloos aan op de brede
duurzaamheidsdefinitie van het BNG Duurzaamheidsfonds.
In 2021 hebben 93 sportverenigingen, met 14 verschillende sporten, geïnvesteerd
in hun sportaccommodatie. Net als de diversiteit in sporten zat er variatie in de
investeringen. Populaire maatregelen zijn met 49 keer (duurzame) (ver)bouw en met
38 keer het plaatsen van ledverlichting. Op de derde plaats staan zonnepanelen, die op
22 van de door het fonds gefinancierde sportaccommodaties liggen. Ook zien we vaak
een combinatie van 2 of 3 van deze elementen. Sportleningen zijn er niet alleen voor
verenigingen die hun sportaccommodatie willen verduurzamen, maar ook verbouwen of
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uitbreiden is mogelijk. Zo zien we veel tennisclubs die padelbanen hebben aangelegd.
Dat vinden wij ook investeren in een duurzame toekomst.
Enkel de investeringen in zonnepanelen worden geïnventariseerd. De overige
investeringen van Sportleningen worden niet per maatregel uitgewerkt, maar
geaggregeerd vastgelegd. De CO2-impact van de Sportleningen is daarom enkel voor
de zonne-installaties uitgerekend.
Geschatte opbrengst gefinancierde zonnepanelen Sportlening 2021

Aantal
huishoudens

Totaal
vermeden kg CO2
473.702 in jaar 1

Aantal
zonnepanelen

371

3.344

Geïnstalleerd
vermogen

1.171.805

Opbrengst

1.025.329
kWh in 1 jaar

Bij een vijftal projecten is het aantal panelen ingeschat aan de hand van de gepleegde
investering.
De vermeden uitstoot van 473.702 kg CO2, bij alleen de aanleg van zonnepanelen van
door het fonds verstrekte sportleningen, staat gelijk aan de uitstoot van 3.687 sporters
die een jaar lang douchen, ofwel 247 retourvluchten van Amsterdam naar New York.
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2.4 Impact op CO2-uitstoot (totaal)
Totaal vermeden kg CO2-uitstoot in jaar 1 van Maatwerk- en Standaardleningen
verstrekt in 2018-2021 en Sportleningen verstrekt in 2021

Aantal projecten*

16 Maatwerkleningen

“

“Het BNG Duurzaamheidsfonds is het
puzzelstukje voor sportverenigingen
om goedkoop te kunnen lenen.”

218.500 bomen
die een jaar lang groeien
= het energieverbruik
in huis van
1.180 gezinnen
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9 Standaardleningen

Zonnepanelen
Standaard
468.917

Totaal
vermeden kg CO2
4.370.156 in jaar 1

Zonnepanelen
Sportleningen
473.702

Biovergisting**
524.745

Ledverlichting**
39.498

- Robert den Ouden van Sportstroom Lees hier het artikel

Zonnepanelen
Maatwerk
2.834.235

|

“

Aardgasbesparende maatregelen**
29.059

*
**

Met deze berekeningen hebben we aan 5 Maatwerkleningen geen CO2-impact toegerekend omdat deze niet
goed te berekenen was of de impact indirect was.
De vermeden uitstoot is gelijk aan die van vorig jaar. Er zijn namelijk geen nieuwe projecten met deze
techniek gefinancierd in 2021.
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2.5 Verantwoording berekeningen CO2
Het BNG Duurzaamheidsfonds heeft voor een aanpak gekozen die past bij de
beperkte omvang van het fonds en de fase waarin het fonds zich bevindt. Voor elke
Maatwerklening die het BNG Duurzaamheidsfonds heeft verstrekt, is een berekening van
de CO2-impact gemaakt. De uitgangspunten van deze berekeningen zijn gevalideerd door
E&E Advies in januari 2021.
De belangrijkste uitgangspunten zijn in het kort:
• Er worden twee situaties met elkaar vergeleken: het energieverbruik/
de energieopwekking met de lening en het energieverbruik/de energieopwekking
zonder de lening.
•

•

•

We hebben in 2021 gerekend met de volgende factoren:
Type

kg CO2

eenheid

Aardgas

2,085

per nm3

Grijze elektriciteitsmix

0,523

per kWh

Life cycle uitstoot zonnestroom

0,061

per kWh

Groengas (covergisting)

1,039

per m3

•

Het verschil wordt omgerekend naar CO2-impact met behulp van actuele
emissiefactoren van www.co2emissiefactoren.nl.

Voor leningen uit 2018-2021 geldt de berekening alleen voor jaar 1 van de lening, met
de CO2-emissiefactoren van 2022.

•

Als we het hebben over huishoudens, bedoelen we daarmee ‘het CO2-equivalent van
het elektriciteits- en aardgasverbruik van x huishoudens’.

Het gaat om inschatting van de CO2-impact vooraf; niet om een daadwerkelijk
gemeten besparing achteraf.

•

Een douchebeurt duurt gemiddeld 9 minuten en het verbruik is ongeveer 51,4 liter
warm water per douchebeurt. Gemiddeld wordt er 5 keer per week gedoucht waarbij
het jaarlijks gasverbruik op 109 m³ wordt geschat.

De CO2-impact wordt berekend voor één jaar en er wordt niet omgerekend naar de
technische levensduur van de installatie of de looptijd van de lening.

•

Er is gerekend met well-to-wheel emissiefactoren. Het well-to-wheel-principe houdt in
dat er rekening wordt gehouden met de volledige keten, vanaf opsporing en productie
tot recycling of verbruik.

•

Indien beschikbaar, is gerekend met levenscycluskosten.

•

Verondersteld wordt dat een zonnepaneel 0,875 kWh per kWp levert.
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Bron: https://www.vewin.nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/Watergebruik_Thuis_2013_Synopsis.pdf

•

Geschatte impact vliegvakantie
De uitstoot van een retourvlucht van Amsterdam naar New York bedraagt ongeveer
4,9 ton CO2 volgens de calculatie van Milieu Centraal en Treesforall.nl.
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2.6 Verantwoord ondernemen
Het BNG Duurzaamheidsfonds wil integer en maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO). MVO is daarom onderdeel van de reguliere dienstverlening
en productverantwoordelijkheid. Daarbij is aandacht voor klanttevredenheid,
klachtenbehandeling, zorgplicht, transparantie, veiligheid, reclame en privacy. In alle
producten en processen wil het fonds integer en transparant zijn en voldoen aan de
geldende wet- en regelgeving. Het fonds streeft in zijn bedrijfsvoering naar een lage
milieubelasting door het bewuste gebruik van materialen en duurzame inkoop.

Partner in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Het BNG Duurzaamheidsfonds is partner van MVO Nederland. MVO Nederland is
dé nationale kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert, stimuleert
en ondersteunt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Kennisdeling en
samenwerking tussen zowel bedrijven onderling als met maatschappelijke organisaties
en andere betrokkenen is bij MVO van groot belang om vooruitgang te blijven boeken.
Juist door onze aansluiting bij het platform van MVO Nederland leveren wij een actieve
bijdrage in het delen van onze kennis en ervaring met ondernemers, leveranciers,
maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Zo bouwen we samen aan
een duurzamer Nederland.
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2.7 Verdeling naar categorie en regio
Friesland

Thema’s 2021

7

1

€ 97.000

2

€ 843.000

Energie

€ 56.368

5

Circulair

Groningen

NoordHolland

€ 1.635.000

16

€ 1.618.000

Sport

93

Energie, Leefbaarheid

1

€ 8.168.675

€ 50.000

Hoofdsom in bedrag
en aandeel per provincie

Drenthe

1

Totaal aantal projecten

100

1

Utrecht

€ 70.000

12

Totaal gefinancierd

€ 9.950.675

€ 20.667

Flevoland

€ 824.500

Overijssel

15

ZuidHolland

€ 1.310.725

12

€ 1.896.000

Onderverdeling projecten per categorie

Gelderland

14

€ 1.211.415

Thema’s

4

Projecten

100

Ondernemers
(en stichtingen/verenigingen)

7

Gemeenten

74

Sportverenigingen

93

Jaarverslag 2021 Stichting BNG Duurzaamheidsfonds

Provincies

12

Verschillende
type sporten

14

Zeeland

3

€ 114.000

NoordBrabant

14

€ 906.000

Limburg

3

€ 1.080.000
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3 Governance
3.1 Bestuur en Raad van Toezicht

Hoofd- en nevenfuncties Bestuursleden (indien van toepassing):

Het Bestuur is belast met het besturen van het fonds en is verantwoording verschuldigd
aan de Raad van Toezicht. De Bestuurstaak omvat mede de verantwoordelijkheid voor
het realiseren van de strategie en bijbehorend risicoprofiel van het fonds, de voor
het fonds relevante maatschappelijke aspecten, de naleving van relevante wet- en
regelgeving en het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van het
fonds. De Bestuurstaken zijn statutair vastgelegd en het Bestuur heeft, na voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, op 19 januari 2018 een reglement als
bedoeld in artikel 6.7 van de statuten vastgesteld: het ‘Reglement Bestuur - Stichting
BNG Duurzaamheidsfonds (het “Fonds”)’. Dit reglement bevat nadere voorschriften voor
de uitoefening van de taak en functie van het Bestuur.

Bestuur
Het Bestuur bestaat uit drie leden. Zij worden voor een termijn van vier jaren benoemd
door de Raad van Toezicht en treden af volgens een rooster van aftreden.

Samenstelling Bestuur en rooster van aftreden
Bestuurslid

Functie

Aantreding per

Einddatum termijn Herbenoembaar

P.V. Oppermann

Voorzitter

11 december 2017

11 december 2025

Ja

G.J. Thomas

Lid

23 januari 2018

23 september 2025

Ja

M.K.E. van Hilten

Lid

15 februari 2018

15 juni 2025

Ja
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De heer P.V. Oppermann (1973)
• Senior Manager Project Finance BNG Bank
De heer G.J. Thomas (1950)
Mevrouw M.K.E. van Hilten (1968)
• Managing Partner VHIVA

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de taakuitoefening en het
beleid van het Bestuur, de strategie en de algemene gang van zaken in het fonds en de
aan haar verbonden onderneming of organisatie. De Raad van Toezicht staat het Bestuur
met raad terzijde.
De taken van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd. De Raad van Toezicht heeft
op 18 januari 2018 een reglement als bedoeld in artikel 17.4 van de statuten vastgesteld:
het ‘Reglement Raad van Toezicht - Stichting BNG Duurzaamheidsfonds (het ‘Fonds’)’.
Dit reglement bevat nadere voorschriften voor de uitoefening van de taak en functie van
de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal drie leden. De leden van de Raad van Toezicht
worden voor maximaal vier jaren benoemd door de Raad van Toezicht en treden af
volgens een rooster van aftreden.
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Raad van Toezicht

Functie

Aantreding per

Einddatum termijn Herbenoembaar

O.J.M. Labe

Voorzitter

11 december 2017

11 december 2025

Ja

B.C.J. Zoeteman

Lid

11 december 2017

11 september 2025

Ja

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

De heer O.J.M. Labe (1969)
• Chief financial officer BNG Bank
• Voorzitter van de Raad van Commissarissen van BNG Bank-dochtermaatschappij
Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel BV
• Voorzitter van de Raad van Commissarissen van BNG Bank-dochtermaatschappij
BNG Gebiedsontwikkeling
• Lid van de Raad van Toezicht van ASR Vermogensbeheer N.V.
• Lid van de Raad van Advies van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de
Universiteit van Amsterdam
• Lid investeringscommissie BOEI B.V.
De heer B.C.J. Zoeteman (1945)
• Directeur van Zoeteman Consulting
• Lid Bestuur Stichting Corona
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3.2 Fondsmanager
Het BNG Duurzaamheidsfonds heeft stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse Gemeenten (SVn) aangesteld als fondsmanager. SVn zorgt bij de
uitvoering van haar activiteiten dat dit gebeurt conform de afspraken zoals vastgelegd
in de managementovereenkomst tussen het fonds en SVn d.d. 22 januari 2018
(de Managementovereenkomst). Er is een Service Level Agreement door BNG
Duurzaamheidsfonds met SVn gesloten, waarin de te realiseren kwaliteitsniveaus aan de
hand van meetbare indicatoren zijn vastgelegd. De fondsmanager verricht onder meer
(niet-limitatief) de volgende activiteiten: het voorbereiden en uitvoeren van besluiten
van het Bestuur, het beheren en administreren van het vermogen van de stichting, het
namens de stichting, op grond van een volmacht, verstrekken en beheren van leningen,
het voorbereiden van Bestuursbesluiten tot vaststelling of wijziging van de strategie van
de stichting, inclusief het jaarplan en de jaarbegroting, het voorbereiden van periodieke
rapportages voor het Bestuur en/of de Raad van Toezicht, het uitvoeren van andere
werkzaamheden voor de stichting die het Bestuur aan de fondsmanager opdraagt.

3.3 Wet- en regelgeving
Governance
De stichting hecht waarde aan haar reputatie als deskundige, solide en integere financiële
partij. Het fonds heeft haar governance op orde en beschikt via de fondsmanager over
een goed toegeruste werkorganisatie.
Het Kredietcomité heeft als taak om de kredietvoorstellen die door de fondsmanager
worden voorgelegd te beoordelen met inachtneming van het Investeringsreglement
en te besluiten tot goedkeuring, aanhouding of afwijzing van deze kredietvoorstellen.
Kredietvoorstellen vanaf € 1 mln. dienen tevens ter goedkeuring aan het Bestuur te
worden voorgelegd.
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Accountant
De Raad van Toezicht van het BNG Duurzaamheidsfonds heeft Mazars N.V. aangesteld als
externe accountant van het fonds. De accountant verricht de controle op de jaarrekening
en jaarverslag van het fonds en de daarmee samenhangende processen.

3.4 Risicomanagement
De werkzaamheden die SVn voor het fonds verricht, gebeuren voor rekening en risico
van het fonds. SVn voert haar activiteiten uit conform de afgesproken richtlijnen
zoals vastgelegd in de managementovereenkomst. Transparantie en integriteit zijn
daarbij kernbegrippen. Het risicomanagementbeleid van het fonds is gericht op een
voortdurende en zorgvuldige bewaking en beheersing van risico’s die deze activiteiten
met zich meebrengen.
De operationele risico’s worden gemitigeerd door procedures en het Handboek
Administratieve Organisatie/Interne Controle (Handboek AO/IC).
Bij het bepalen van de risico’s is de continuïteit van het fonds het uitgangspunt. Er zijn
geen indicaties dat de continuïteit van het fonds in geding is.
Het fonds hecht sterk aan een laag risicoprofiel. Het beleid is gericht op een
voortdurende en zorgvuldige bewaking en beheersing van de risico’s. Het fonds heeft
geen winstoogmerk. De beheersingsmaatregelen zijn zodanig ontworpen dat deze
bijdragen aan een laag risicoprofiel. De BNG Duurzaamheidsfonds-portefeuille is jong qua
leeftijd en beperkt qua omvang. Op dit moment worden er geen kredietverliezen voorzien.
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De belangrijkste risico’s voor het fonds en de beheersing daarvan zijn in de volgende
tabel weergegeven:
Soort risico

Risico omschrijving

Beheersing

Marktrisico

Lagere productie dan
geprognosticeerd, waardoor
de vaste kosten niet volledig
kunnen worden gedekt.

Kwartaalrapportage
(MI-rapportage) met onder
andere productiecijfers,
waardoor tijdig kan worden
bijgestuurd als productie niet
gehaald wordt.

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico dat
een kredietnemer, i.c. de
klanten aan wie het fonds
leningen verstrekt, niet aan de
betalingsverplichtingen kan
voldoen.
Dit kan leiden tot
liquiditeitsproblemen en kan
het fondsresultaat nadelig
beïnvloeden.

Elke Maatwerkaanvraag
wordt beoordeeld door
de kredietcommissie.
Het rentetarief wordt per
verstrekking vastgesteld, en
bestaat naast een basisrente
uit eventuele opslagen die
gebaseerd zijn op:
1. De risicopositie;
2. De zekerhedenpositie.
De Standaardlening kent
een verkort proces met
vereenvoudigde beoordeling.
De Sportlening wordt verstrekt
onder borgstelling en
aanvullend getoetst door SWS.

21

Soort risico

Risico omschrijving

Beheersing

Soort risico

Risico omschrijving

Beheersing

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het
risico dat het fonds niet op een
efficiënte en effectieve wijze
kan voldoen aan de verwachte
en onverwachte kasstromen
zonder dat de dagelijkse
operatie of de financiële
conditie van het fonds wordt
geraakt.

De financieringsstructuur
van het fonds beperkt het
liquiditeitsrisico.
De fondsomvang bedraagt
€ 35 miljoen. Deze € 35 miljoen
is reeds volledig beschikbaar
gesteld. Om daadwerkelijk
over deze gelden te kunnen
beschikken is het nodig een
trekkingsverzoek in te dienen
bij BNG Bank, waarna het geld
binnen 3 werkdagen op de
rekening van het fonds staat.
Door tussentijdse monitoring
en eventuele bijsturing worden
liquiditeitsrisico’s beheerst.

Imagorisico

Imagoschade kan veroorzaakt
worden door meerdere
redenen, zoals negatieve
publiciteit. Daarnaast is
imagoschade mogelijk door
een niet adequate reactie bij
het voordoen van risico’s uit de
andere risico types.

Periodiek overleg met
de stakeholders, zodat
alle betrokken partijen
op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen binnen het
fonds.
Transparantie in de
rapportages over de stand van
zaken en de ontwikkelingen.

IT-risico (onderdeel
fondsmanagement
contract)

Onjuiste of onbetrouwbare
geautomatiseerde
gegevensverwerking
inclusief continuïteitsrisico,
automatisering en niet
adequate beveiligingssystemen.

Tijdig aanhaken (door de
fondsmanager) van de ITleverancier bij verwachte
wijzigingen.
Uit laten voeren van een ITaudit op de geautomatiseerde
systemen (als onderdeel van de
accountantscontrole).

Juridisch risico

Het niet voldoen aan wettelijke
bepalingen vanuit AFM/
Wft regelgeving en overige
regelgeving.

Met de beschikbaarheid
van een bedrijfsjurist en
een compliance officer is de
aanwezigheid van specifieke
juridische bancaire- en
compliance kennis bij SVn
geborgd.

Fundingrisico

Het risico dat er onvoldoende
funding beschikbaar is om
op lange termijn aan de
verplichtingen te kunnen
voldoen.
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BNG Bank is de enige
financier van het fonds. De
lange termijn commitments
en verplichtingen worden
gemonitord en hierover wordt
periodiek gerapporteerd aan
het Bestuur. Indien een funding
tekort wordt voorzien worden
door het fonds geen nieuwe
offertes uitgegeven of nieuwe
verplichtingen aangegaan.
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Soort risico

Risico omschrijving

Beheersing

Uitbestedingsrisico

Het uitbestedingsrisico is
het risico dat de continuïteit,
integriteit en/of kwaliteit van
het fonds door de aan derden
uitbestede bedrijfsprocessen
wordt geschaad.

Er zijn een fondsmanagementovereenkomst en Service Level
Agreement met SVn. Hierin
zijn afspraken gemaakt over
inhoud, uitvoering en kwaliteit
van de uitbestede diensten.
SVn beschikt over een ISAE
type I certificering.
Het Bestuur heeft een exitvisie
opgesteld om continuïteit
bij het wegvallen van de
uitvoeringsorganisatie te
borgen.

CDD-risico

Het Customer Due Diligence
(‘CDD’)-risico is het risico dat
het fonds relaties aangaat met
personen die het vertrouwen
in de financiële instelling en
daarmee het financiële systeem
kunnen schaden.
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Het Bestuur van SVn heeft
CDD in zijn portefeuille en is
eindverantwoordelijk voor
de vaststelling en uitvoering
van het CDD-beleid binnen
SVn en de fondsen waarvoor
SVn het fondsmanagement
verzorgt. SVn doet namens het
fonds geen zaken met cliënten
die niet zijn getoetst aan het
CDD-beleid of die gezien hun
risicoprofiel niet binnen de
toetsingscriteria vallen.
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4 Jaarrekening
4.1 Balans na resultaatbestemming
Het BNG Duurzaamheidsfonds heeft een boekjaar van 1 januari 2021 tot en met
31 december 2021.
ACTIVA
bedragen x € 1

31-dec-21

PASSIVA
bedragen x € 1

31-dec-20

Leningen

19.465.000

11.839.000

4

Algemene reserve

5

Bestemmingsreserve
BNG-lening

Vlottende activa
2

Liquide middelen

3

Kortlopende vorderingen/
overlopende activa
TOTAAL ACTIVA

2.216.000

9.717.000

48.000

32.000

-1.523.000

-1.205.000

3.780.000

4.424.000

16.470.000

14.576.000

21.729.000

21.588.000

3.002.000

3.793.000

21.729.000

21.588.000

Langlopende schulden
6

Lening BNG

7

Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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31-dec-20

Eigen vermogen

Financiële vaste activa
1

31-dec-21
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4.2 Winst- en verliesrekening
bedragen x € 1

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

467.000

557.000

317.000

4.000

-

5.000

471.000

557.000

322.000

Overige baten en lasten

BATEN
8 Rentebaten leningen
9 Overige baten
TOTAAL BATEN

Operationele lasten
11 Overige operationele kosten
Totaal operationele lasten

-496.000

-492.000

-447.000

-146.000

-136.000

-210.000

-642.000

-628.000

-657.000

Financieringslasten
12 Rentelasten langlopende
financiering BNG
13 Overige rentelasten
Totaal financieringslasten
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-103.000

-179.000

-78.000

-44.000

-114.000

-109.000

-147.000

-293.000

-187.000

157.000

14 Mutatie reële waarde BNG lening

-275.000

14 Correctie reële waardeberekening
BNG lening

-526.000

1.190.000
-

-212.000

-644.000

-

978.000

-

-22.000

-

-962.000

-386.000

456.000

14 Mutatie bestemmingsreserve
BNG-lening

644.000

-

-978.000

RESULTAAT na bestemming

-318.000

-386.000

-522.000

TOTAAL overige baten en lasten

LASTEN
10 Management fee

14 Ontvangen BNG Bank lening

Mutaties voorzieningen
RESULTAAT voor bestemming
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4.3 Waarderingsgrondslagen
Algemeen

4.4 Algemene grondslagen voor de opstelling
van de jaarrekening

Tenzij anders weergegeven, worden bedragen in de jaarrekening vermeld in hele euro’s.

Doelstelling en activiteiten
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het realiseren van duurzaamheidsinitiatieven op ecologisch, sociaal-cultureel of ander vlak en die bijdragen aan de
verwezenlijking van gemeentelijke en/of provinciale duurzaamheidsdoelstellingen.
Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
1. het (doen) beheren van geldmiddelen en het (doen) beschikbaar stellen van
geldmiddelen ten behoeve van de bestedingen in het kader van de in Artikel 3.1
van de statuten omschreven doelstelling, waaronder het (doen) verstrekken van
laagrentende leningen ten behoeve van duurzaamheidsinitiatieven;
2. het (doen) verwerven van geldmiddelen door- in het bijzonder, doch daartoe niet
beperkt - het aangaan van leningen met een financier;
3. het vervreemden, bezwaren of anderszins beschikken over vorderingen en andere
goederen van de Stichting;
4. het- al dan niet in samenwerking met de financier- ontwikkelen van
financieringsproducten voor het bevorderen van duurzaamheidsinitiatieven;
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstig kan zijn, een en
ander in de ruimste zin van het woord.
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De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
en de bepalingen volgens Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder
winststreven”, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Aanpassing vergelijkende cijfers voor presentatiedoeleinden
Met ingang van de jaarrekening 2021 worden de aflosverplichtingen van langlopende
schulden met een termijn korter dan 1 jaar verantwoord onder de kortlopende schulden.
De vergelijkende cijfers 2020 zijn hiervoor aangepast: de balanspost Lening BNG is per
31-12-2020 verlaagd met € 1.000.000 en de post Kortlopende schulden verhoogd met
€ 1.000.000.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
de leiding van het fonds zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
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zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het
in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de desbetreffende jaarrekeningpost.

Covid-19
Door de coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Echter, BNG Duurzaamheidsfonds
verwacht hierdoor geen continuïteitsissue. De waarderingsgrondslagen en schattingen
op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. In deze jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling
van continuïteit van de stichting.

Financiële instrumenten
Alle in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn bij eerste waardering
gewaardeerd tegen reële waarde, de vervolgwaardering vindt plaats tegen de
(geamortiseerde) kostprijs. De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan
worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed
geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn.
Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde
benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van bestanddelen of van een
soortgelijk financieel instrument, of door opgaven van derden.

4.5 Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva
Overige vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt
op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de staat van
baten en lasten als interestlast verwerkt.

4.6 Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het
totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd;
lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van
zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
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4.7 Toelichting op de balans
ACTIVA

Financiële vaste activa
1. Leningen

Het saldo aan liquide middelen op de Rabo rekening is direct opvraagbaar. Om te
beschikken over gelden op de BNG-rekening moet het fonds een trekkingsverzoek
indienen bij BNG Bank. Het fonds houdt gelden aan op de BNG-rekening vanuit afspraken
met BNG Bank. Over het saldo van zowel de Rabo als BNG rekening wordt negatieve
creditrente betaald.

Door het fonds zijn in 2021 99 leningen verstrekt, waarvan 1 Maatwerklening,
5 Standaardleningen en 93 Sportleningen.
31-dec-21

31-dec-20

Schuldrest per 1 januari

11.839.000

4.540.000

Bij: verstrekte leningen

9.421.000

8.068.000

bedragen x € 1

Af: ontvangen aflossingen
Stand per ultimo

1.795.000

769.000

19.465.000

11.839.000

3. Kortlopende vorderingen/overlopende activa
bedragen x € 1
Te vorderen bedragen
Overlopende activa
Stand per ultimo

31-dec-21

31-dec-20

48.000

32.000

-

-

48.000

32.000

Vlottende activa
2. Liquide middelen

De te vorderen bedragen is de te ontvangen rente over de leningenportefeuille over de
maand december.
31-dec-21

31-dec-20

Saldo op Rabo rekening

669.000

411.000

Saldo op BNG-rekening

1.547.000

9.306.000

Stand per ultimo

2.216.000

9.717.000

bedragen x € 1
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PASSIVA

Eigen vermogen
5. Bestemmingsreserve BNG-lening

4. Algemene reserve
bedragen x € 1

31-dec-21

31-dec-20

Openingsbalans

-1.205.000

Resultaat boekjaar
Stand per ultimo

bedragen x € 1

31-dec-21

31-dec-20

-683.000

Beginstand

4.424.000

3.446.000

-318.000

-522.000

Toevoeging

157.000

1.190.000

-1.523.000

-1.205.000

Onttrekking

-275.000

-212.000

Correctie reële waarde berekening

-526.000

-0

3.780.000

4.424.000

Het resultaat over 2021 bedraagt € 318.000 negatief. Het resultaat is toegevoegd aan de
algemene reserve.

Stand per ultimo

In 2021 is een 3e financiering van € 5 miljoen aangetrokken bij de BNG bank. Hieruit is
in 2021 een bedrag van € 2,5 miljoen getrokken. Deze lening is tegen de reële waarde
opgenomen op de balans. Het verschil tussen de nominale waarde en reële waarde
(€ 157.000) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
De jaarlijkse oprenting (amortisatie) van de BNG-leningen (zie ook punt 6 Lening BNG)
wordt onttrokken aan deze bestemmingsreserve. Uiteindelijk zal de reële waarde van
de BNG-leningen aan het eind van de looptijd weer gelijk zijn aan de nominale waarde
en is de bestemmingsreserve volledig uitgenut. In 2021 heeft er een onttrekking
plaatsgevonden van € 275.000.
In 2021 is de berekening van de reële waarde van de 2e financiering die in juni 2020 is
aangegaan aangepast. Dit resulteert in een aanpassing van de bestemmingsreserve van
€ -526.000.
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Langlopende schulden
6. Lening BNG
bedragen x € 1
Beginstand
Nieuwe leningen

31-dec-21

31-dec-20

14.576.000

6.554.000

2.500.000

10.000.000

-1.250.000

-1.000.000

Amortisering

275.000

212.000

Correctie reële waarde

369.000

-1.190.000

16.470.000

14.576.000

Aflosverplichting < 1 jaar

Stand per ultimo

de marktconforme rente, lager is dan de nominale waarde. In de loop der tijd zullen de
leningen ten laste van de resultatenrekening weer aangroeien tot de nominale waarde.
Voor de waardering van de lening is de marktconforme rente van deze lening van
BNG bank vastgesteld op 3% (lening 1), 1,7% (lening 2) en 1,6% (lening 3) per jaar. In 2021
heeft er een totale oprenting plaatsgevonden van € 275.000.
In 2021 is de berekening van de reële waarde van de 2e financiering die in juni 2020 is
aangegaan aangepast. Dit resulteert in een aanpassing van de reële waarde van
€ 526.000. Tezamen met de aanpassing voor de reële waarde van de 3e financiering
(dec ’21) van € -157.000, resulteert dit in een totale reële waarde aanpassing van
€ 369.000.

Kortlopende schulden
7. Kortlopende schulden

In 2021 is een nieuwe financieringsovereenkomst gesloten met de BNG Bank, waarvan
€ 2.500.000 is getrokken.
Met ingang van de jaarrekening 2021 worden de aflosverplichtingen met een termijn
korter dan 1 jaar verantwoord onder de kortlopende schulden. De aflosverplichting voor
2022 bedraagt € 1.250.000. Deze verplichting wordt verantwoord onder kortlopende
schulden.
Op basis van de verslaggevingsregels (RJ 290) dienen de BNG-leningen (1e lening
gestort in 2018, 2e lening gestort in 2020 en 3e lening gestort in 2021) bij aanvang
op marktwaarde gewaardeerd te worden. Voor de rapportage betekent dit dat deze
schuld wordt opgenomen tegen de netto contante waarde die, vanwege het feit dat de
berekende rente van 0,625% (lening 1), 0,425% (lening 2) en 0,400% (lening 3) lager is dan
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bedragen x € 1

31-dec-21

31-dec-20

BNG Bank lening

1.250.000

1.000.000

Bouwdepot

1.540.000

2.626.000

Crediteuren

158.000

130.000

Accountantskosten

17.000

17.000

Kosten Bestuur en RvT

33.000

17.000

Overig
Stand per ultimo

4.000

3.000

3.002.000

3.793.000
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De aflosverplichting voor de BNG Bank lening voor 2022 bedraagt € 1.250.000. Op 1 juni
2022 wordt een bedrag van € 1.000.000 afgelost en op 1 december 2022 een bedrag van
€ 250.000.
De hoogte van het bouwdepot (verstrekt, maar nog niet uitgegeven) bedraagt ultimo
2021 € 1.540.000.
Voor de accountantscontrole 2021 is een bedrag van € 17.000 gereserveerd. De post
kosten Bestuur en RvT heeft betrekking op nog te betalen vergoedingen Bestuur en
Raad van Toezicht.

4.8 Toelichting op de winst- en verliesrekening
BATEN
(bedragen in € 1)
8 Rentebaten leningen
9 Overige baten
TOTAAL BATEN

Realisatie 2021

Realisatie 2020

467.000

317.000

4.000

5.000

471.000

322.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Per ultimo 2021 zijn 13 aanvragen goedgekeurd voor een bedrag van € 3,2 miljoen.
Voor 8 van deze aanvragen is de offerte al geaccepteerd voor een totaalbedrag van
€ 2,5 miljoen. De verwachting is dat alle 13 aanvragen in het eerste kwartaal van 2022
als lening verstrekt worden.
In 2021 is een Maatwerklening gepasseerd van € 526.000. Deze faciliteit wordt in tranches
opgenomen en zal per opgenomen tranche in de productie worden meegenomen en
worden gewaardeerd in de lening portefeuille.

8. Rentebaten leningen
De rentebaten komen uit op € 467.000. De stijging ten opzichte van 2020 komt door de
groei van de portefeuille.
9. Overige baten
De overige baten betreffen in rekening gebrachte afsluitprovisie.
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LASTEN – financieel

LASTEN – operationeel
Het fonds is vrijgesteld van BTW, dit betekent dat betaalde BTW over ingekochte diensten
niet kan worden verrekend.
Realisatie 2021

Realisatie 2020

10 Management fee

-496.000

-447.000

11 Overige operationele kosten

-146.000

-210.000

Totaal operationele lasten

-642.000

-657.000

bedragen x € 1

bedragen x € 1
12 Rentelasten langlopende financiering
BNG
13 Overige rentelasten
Totaal financieringslasten

Realisatie 2021

Realisatie 2020

-103.000

-78.000

-44.000

-109.000

-147.000

-187.000

10. Management fee

12. Rentelasten langlopende financiering BNG

De management fee wordt berekend over het fondsvermogen, verstrekkingen en
aflossingen. Door de groei van het fonds zijn de kosten toegenomen ten opzichte van
2020.

Op de BNG-leningen van ieder € 10.000.000 wordt een rente in rekening gebracht van
0,625% en 0,425%. Op de BNG-lening van € 2.500.000 wordt een rente in rekening
gebracht van 0,400%.

11. Overige operationele kosten

13. Overige rentelasten

De overige operationele kosten bestaan uit:
- Bestuur en RvT:
- Accountants:
- Verzekering:
- Toetsingskosten:
- Advieskosten:
- Marketingkosten:
- Overig (o.a. bankkosten en SWS borgstelling fee):
Totaal overige operationele kosten
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45.000
17.000
6.000
0
0
42.000
36.000
146.000

De overige rentelasten zijn de rentevergoedingen die door het fonds worden vergoed
over de verstrekte leningen die in depot zitten en de creditrente over liquide middelen op
de Rabobank rekening.
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4.9 WNT-verantwoording
BNG Duurzaamheidsfonds

LASTEN – overige baten en lasten
Realisatie 2021

Realisatie 2020

157.000

1.190.000

14 Mutatie reële waarde BNG lening

-275.000

-212.000

14 Correctie reële waarde berekening
BNG lening

-526.000

-

-664.000

978.000

bedragen x € 1
14 Ontvangen BNG Bank lening

TOTAAL overige baten en lasten

14. Mutatie reële waarde/bestemmingsreserve BNG-lening

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van
de voor het fonds van toepassing zijnde regelgeving en is bepaald op basis van het
algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 bedraagt € 209.000. Het weergegeven toepasselijke
WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening
de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is
het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit maximum bedraagt voor
de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Zie de toelichting bij punt 5. bestemmingsreserve BNG-lening.
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Leidinggevende topfunctionarissen

Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021

Gegevens 2021

		

bedragen x € 1

P.V. Oppermann

G.J. Thomas

M.K.E. van Hilten

Voorzitter

Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

0,08

0,08

0,08

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

Nee

Bezoldiging

Dienstbetrekking

Nee

Ja

Nee

Bezoldiging

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

-

-

-

€ 12.0001

€ 12.000

€ 12.000

€ 16.720

€ 16.720

€ 16.720

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

Het bedrag van de
overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

n.v.t.

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde
dienstvervulling in 2021

Functiegegevens
Aanvang en einde
dienstvervulling in 2021

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging
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Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging

1

n.v.t.

O.J.M. Labe

B.C.J. Zoeteman

Voorzitter

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ 2.000

€ 2.000

€ 31.350

€ 20.900

n.v.t.

n.v.t.

€ 2.000

€ 2.000

Het bedrag van de
overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

n.v.t.

n.v.t.

De bezoldiging van de heren Oppermann en Labe worden afgedragen/verrekend met BNG Bank.

n.v.t.
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“

“Als het BNG Duurzaamheidsfonds
er niet zou zijn, zou ik het fonds
alsnog in het leven roepen.”
- Geurt Thomas, Bestuurslid bij
het BNG Duurzaamheidsfonds Lees hier het artikel

“
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5 Overige gegevens
Gebeurtenissen na balansdatum
Er is op 6 januari 2022 een aanvullende kredietfaciliteit afgesloten van € 10 miljoen bij
de BNG Bank. Verder hebben er geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden
die invloed hebben op het vermogen of resultaat van de stichting die vermeld zouden
moeten worden in dit jaarverslag.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat bij liquidatie
In de statuten is opgenomen dat indien na voldoening van alle schulden van het
BNG Duurzaamheidsfonds een batig saldo resteert, dit saldo zal worden besteed
overeenkomstig het doel van de Stichting.
Amersfoort, 11 mei 2022
Bestuur

P.V. Oppermann
Voorzitter

G.J. Thomas
Lid
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M.K.E. van Hilten
Lid
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6

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant

Aan het bestuur van Stichting BNG Duurzaamheidsfonds

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting BNG Duurzaamheidsfonds te Amersfoort
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting BNG
Duurzaamheidsfonds per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven en de bepalingen krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst-en-verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol WNT vallen.
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Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting BNG Duurzaamheidsfonds zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die onder andere bestaat uit het verslag van het bestuur en de overige
gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het verslag van het bestuur de overige gegevens in overeenstemming met RJ 640
Organisaties zonder winststreven.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming
in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van
genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons
af te geven oordeel.
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De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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•

•
•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht
om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Amsterdam, 11 mei 2022
Mazars N.V.

J.C. van Oldenbeek MSc RA
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