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BNG Bank wil te allen tijde voorzien in goedkope financiering waardoor 
de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger laag 
blijven. 

 

BNG Bank doet dit door – dankzij haar AAA-rating – zeer goedkoop geld 
te lenen op de internationale kapitaalmarkten.  

Dit geld wordt – dankzij een lage marge – tegen relatief lage kosten 
uitgeleend aan de (semi) publieke sector.  

 

Ook in crisistijd is het ‘loket’ van BNG Bank altijd open geweest. 

 

Onze missie: Lage financieringskosten voor 
maatschappelijke voorzieningen 

Slim aanbesteden en financiering 
 

3 | 



 Bij kernklanten (woningbouwcorporaties, gemeenten): 

 Keuze is aan klant: via balansfinanciering, via publiek-bedrijf of via 
projectfinanciering 

 Uitgangspunt: Financiering rechtstreeks aan kernklanten,  
Projectfinanciering mits: 

– Statutaire marktpartij; 

– Solide business case; 

– Voldoende zekerheden (inbreng EV, afnameplicht panelen, 
vermogensinstandhoudingsverklaring) 

 Prioriteiten:   

– Verduurzaming (corporatie)woningen; 

– Verduurzaming maatschappelijk vastgoed; 

– Verduurzaming openbare verlichting 

 

Financiering investeringen in verduurzaming 
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– Focus op GPR score  problemen met houten hoofddraag constructie 
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– Sedum op het dak  scoort voor GPR score, maar veel minder in 

educatief opzicht 
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– Rendement op investering in zonnepanelen  aanbod lijkt ‘an offer 

you cannot refuse’ 
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Doel van investeringen in energiebesparing en duurzaamheid: 
 

 beter milieu; 

 waardeontwikkeling; 

 vergroten comfort; 

 verlaging van de exploitatielasten.  

 

Energiebesparing & duurzaamheid: 
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Veel kennisuitwisseling 
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Model 1:  

 Financiering investeringen in duurzame wijken cq verduurzaming 
van gebouwen via de algemene dienst 

 Gemeente trekt financiering aan (en wordt eigenaar); 

 Risico’s ten aanzien van kwaliteit panelen, kwaliteit installatie, 
energieprijs en exploitatie zijn voor gemeente 

 Prestatieafspraken & contractmanagement 

 Aanbesteding 

 

Model 1 - Financiering door gemeente (1) 
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Model 2 – Financiering via derden = Projectfinanciering 

 Projectfinanciering of financiering door derden en/of subsidies 

 Ontzorgen eigenaar en overdracht risico’s  

 Niet belasten leencapaciteit (off balance)  

 Voorbeelden: ESCO Rotterdam, WKO / Oss,  
Waterweg  Wonen / ENECO 

 

Model 2 - Financiering via derden (1)  
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Traditionele financiering  op balans, geen extra risico-opslagen,  

zelf verantwoordelijk voor levenscyclusanalyse, impliciete borging 

 

Project financiering (private financiering):  

1. Risico’s van de eigen balans; 

2. Tucht van de bank: bank onderzoekt de haalbaarheid en toetst het 
contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (indirect voordeel) 

3. Inbreng eigen vermogen opdrachtnemer 

4. Disciplinerende werking  efficiency afstemming tussen 
marktpartijen; risico bij financiers eigen vermogen en vreemd 
vermogen  prikkels tot efficiency en leveren prestaties 

 

Financieringsmogelijkheden 
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Randvoorwaarden (Projectfinanciering): 

 

 Solide business case (bijv. welk % stijging energieprijzen) 

 Meerwaarde voor onze kernklanten  

 Statutaire marktpartij: zeggenschap kernklanten  

 Inbreng voldoende risico-dragend (eigen) vermogen 

 Krachtig risico-management 

 Standaardisatie van de structuur 

 Schaalgrootte  clusteren en reductie van overhead 

 

Model 2 – Financiering via derden 
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Hoe werkt een Esco - Contractstructuur ESCo 
verduurzaming Rotterdamse zwembaden 
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Model 3: Via een duurzaam (publiek) bedrijf: 

 

 Haarlemmermeers Energiebedrijf:  

 1. verduurzamen bebouwde omgeving  

 2. beheersen energierekening alle bewoners  

 Verduurzamen 3.000 corporatiewoningen  
via eigen energiebedrijf Financiering obv marktconforme  
voorwaarden 

 

Model 3 - Financiering via publiek bedrijf 
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Model 3 - Financiering via publiek bedrijf 

Model 3: Via een duurzaam (publiek) bedrijf (2): 

 

Varianten op het thema: 

 Een eigen revolverend fonds (Nijmegen) 

 Middenbrabante Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie - 
Duurzaamheid (MOED) 

 Extra zekerheden voor financier (R´dam) 

 ………….. 
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 Investeren in duurzaamheid gaat gepaard met vele ‘kinderziektes’, 
dat noopt tot een zekere mate van standaardisatie 

 Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is haalbare business 
case die op verschillende manieren gefinancierd kan worden 

 Nieuwbouw vervuld voorbeeldfunctie mbt verduurzaming. Uitdaging 
ligt in verduurzamen bestaande voorraad 

 Verschillende manieren om investeringen in duurzaamheid te 
financieren 
 
- balansfinanciering 
 
- projectfinanciering (ESCO)  
 
- combinaties (bijv duurzaam bedrijf) 

 

Samenvatting: 
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Bedankt voor jullie aandacht 

Boendermaker@bngadvies.nl  
Tel. 06-43368467 
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