
Toelichting Bestuurlijk Toelichting

Slechts een klein deel van 

de aandelen is in bezit van 

Hardinxveld-Giessedam 

Het (financiele) risico is dan 

ook nihil.

1. In hoeverre komt het 

gemeentelijke belang overeen 

met het belang van de 

organisatie?

1 De BNG is de bank van en voor overheden en 

intstellingen voor het maatschappelijk belang. 

De bank is essentieel voor de publieke taak. 

Het belang van de bank komt overeen met het 

gemeentelijke belang. 

Deze bank heeft nog 

steeds één van de hoogste 

betrouwbaarheidsratingen.

2. Is er invloed op de 

samenstelling van het bestuur?

3 Er is geen invloed op de samenstelling van het 

bestuur.

Er zijn geen signalen dat de 

bank financieel niet gezond 

zou zijn.

3. Is Hardinxveld-Giessendam 

vertegenwoordigd in het bestuur?

3 Niet direct. De gemeente is aandeelhouder, 

maar heeft vrijwel geen directe invloed. De 

BNG is huisbankier.

Slechts voor het eigen 

aandeel. 

4. Zijn er duidelijke afspraken 

over doelen en te leveren 

prestaties en worden deze 

nagekomen?

1 Er zijn duidelijke afspraken over doelen en te 

leveren prestaties opgenomen in het 

jaarverslag. Deze worden nagekomen.

5. In welke mate is er vertouwen 

in het bestuur en/of directie van 

de Verbonden partij?

Er is vertrouwen in het bestuur van de BNG. De 

BNG wordt gezien als een betrouwbare, solide 

bank. 

6. Zijn er duidelijke afspraken 

over informatievoorziening?

1 De P&C stukken zijn openbaar en worden 

gepubliceerd op de website. Er is sprake van 

transparantie.

7. In hoeverre zijn de te leveren 

prestaties van invloed op de 

realisatie van gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen?

1 Niet noemenswaardig van invloed. Er wordt een 

solide financieel beleid gevoerd.
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2. Is het 

weerstandsvermog

en in de verbonden 

partij toereikend?

1

Risicoanalyse Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Financieel

1. Omvang 

jaarlijkse financiele 

bijdrage

1

3. Benodigd 

gemeentelijk 

weerstandsvermog

en obv risico's bij 

Verbonden partij.

1

4. In hoeverre is de 

gemeente 

financieel 

aansprakelijk.

1

5. Is de verbonden 

partij in staat om 

financieel bij te 

sturen?

Toelichting: Het risico op deze verbonden partij beperkt zich voor de gemeente tot het aandelenkapitaal en het dividend.

6. Is de 

bedrijfsvoering van 

de verbonden partij 

op orde?

1

7. Is de kwaliteit 

van het 

risicomanagement 

van de verbonden 

partij op orde?

Profiel


