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Verantwoording

Met dit Basisboek Vastgoedfinanciering willen wij de geïnteresseerde lezer invoeren 
in de grondbeginselen van het financieren van Nederlands commercieel vastgoed en 
vastgoed voor eigen gebruik. 

Geenszins pretenderen wij volledigheid. Wij blijven aan de basis en hebben – vanuit 
onze optiek uiteraard – alle verbijzonderingen van vastgoedfinanciering gelaten voor 
wat ze zijn. Alleszins zijn wij ons ervan bewust dat collega-deskundigen ons kunnen 
verwijten te gemakkelijk over bepaalde zware thema’s heen te zijn gestapt. Het zij zo, 
maar dat is in wezen ook de intentie van een basisboek als dit: op eenvoudige wijze de 
lezer inleiden in de weerbarstige commerciële financieringsproblematiek zonder ons al 
te veel te verliezen in gedetailleerde literatuurverwijzingen en bronvermeldingen. En 
dan past slechts een benadering als deze, die niet verward mag worden met oppervlak-
kigheid. Over vastgoedfinanciering zijn tal van – voornamelijk Engelstalige – boeken 
geschreven, maar voor praktijkmensen die noch de tijd, noch de gelegenheid, noch 
de vereiste vooropleiding hebben, zijn die zelden toegankelijk. Ons staat ‘slechts’ voor 
ogen terug te gaan tot de basis; een niet geringe, wellicht zelfs pretentieuze taak. Dat 
neemt niet weg dat wij de poging willen wagen. Dat misschien hier of daar gevallen 
steken zijn blijven liggen, is het risico dat iedere schrijver loopt. Graag willen wij dan 
ook op- en aanmerkingen ontvangen waarmee de kwaliteit van de tekst kan worden 
verhoogd.

De titel van dit boek – de kortste samenvatting immers – bestaat uit twee woorden. 
Over de notie ‘basisboek’ hebben wij het reeds gehad. Resteert het woord ‘vastgoed-
financiering’, dat uit twee componenten bestaat: ‘vastgoed’ en ‘financiering’. Onder 
vastgoed verstaan wij in dit boek: onroerende zaken en de daarop betrekking heb-
bende zakelijke rechten. Hiermee wordt niet alleen de grond bedoeld, maar ook de 
duurzaam met de grond verenigde gebouwen en de daarop betrekking hebbende 
zakelijke rechten (opstal, hypotheek, erfpacht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, ap-
partementsrecht). Wij willen daarmee aansluiten op het Burgerlijk Wetboek, waarin 
de volgende onroerende zaken zijn genoemd: de grond, de nog niet gewonnen delfstof-
fen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en de werken die 
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duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met 
andere gebouwen of werken. Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn (artikel 
3:3 BW). 

Onder ‘financieren’ verstaat Van Dale: ‘gelden voor iets verschaffen’. In dit boek gaan 
wij uit van een investeerder in commercieel vastgoed die geld van derden betrekt om 
zijn investering in dat vastgoed te financieren. Deze derde kan een Nederlandse bank 
zijn die gespecialiseerd is in het financieren van commercieel vastgoed, maar ook een 
andere geldverschaffer, zoals een buitenlandse bank, een verzekeraar of een ‘private 
equity-investeerder’. Uitgangspunt van dit boek is de financiering van een object dat 
gelegen is op het Nederlandse grondgebied. Wij kiezen voornamelijk het perspectief 
van een bank die commercieel vastgoed in Nederland financiert. Wij richten ons op 
commercieel vastgoed, waaronder wij beleggingsvastgoed en vastgoed voor eigen ge-
bruik binnen een onderneming (‘eigengebruiksvastgoed’) begrijpen. 

Dit boek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 introduceren en behandelen wij de 
belangrijkste begrippen rond vastgoedfinanciering. Elk volgend hoofdstuk begint met 
het perspectief van de geldgever-financier en het perspectief van de kredietnemer-
investeerder in vastgoed, om de belangen en denkkaders van de partijen te verduidelij-
ken. De hoofdstukken bevatten tal van praktijkvoorbeelden. De meeste hoofdstukken 
eindigen met attentiepunten voor de dagelijkse praktijk. In hoofdstuk 2 komen de 
verschillende financieringsvormen aan bod, waarna in hoofdstuk 3 de zekerheden 
voor de financiering worden besproken. De belangrijkste zekerheid is het recht van 
hypotheek. Het thema ‘rente’ en de afdekking ervan volgt in hoofdstuk 4. Daarna 
behandelen wij in hoofdstuk 5 de financieringsratio’s die vastgoedfinanciers hanteren 
om de stand van zaken rond de vastgoedlening te beoordelen. Naast de primaire zeker-
heid van hypotheek zal de financier ‘inbreekmomenten’ willen hebben gedurende de 
looptijd van de financiering. Deze inbreekmomenten worden geregeld in convenanten 
(financieringsafspraken), die in hoofdstuk 6 aan de orde komen. Vervolgens behan-
delen wij in hoofdstuk 7 het kredietaanvraagproces, van aanvraag tot ondertekening. 
In hoofdstuk 8 behandelen wij de financiering van vastgoed voor eigen gebruik. Dat 
kent heel andere dimensies dan het financieren van commercieel verhuurd vastgoed. 
De dekking die de financier kan ontlenen aan het onderpand, is slechts een van de 
pijlers van de financiering. De andere pijler is het bedrijf van de ondernemer die het 
pand wenst te financieren. 
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Wanneer de kredietnemer in de (betalings)problemen raakt of dreigt te raken, zal de 
financier in actie komen, wat financiële, juridische en relationele gevolgen zal heb-
ben. In hoofdstuk 9 gaan wij in op de betalingsproblematiek en het zogenoemde ‘bij-
zondere beheer’. Gezien de klimaatproblematiek en de rol die vastgoed(financieren) 
daarin speelt sluiten wij in hoofdstuk 10 af met onder andere een concrete casus over 
‘groenfinancieren’.

Graag willen wij mr. dr. Rik Aertsen bedanken voor zijn waardevolle suggesties.

Rest ons de lezer erop te wijzen dat deze aan de inhoud van dit werk geen rechten kan 
ontlenen. Dit boek wil slechts een introductie bieden; niets meer en niets minder. Het 
is aan degenen die meer willen weten en een specifieke casus naar de eigen situatie 
uitgewerkt willen zien, om een deskundig adviseur in te schakelen. 

Naarden/Amsterdam, januari 2017

Prof. dr. Tom M. Berkhout mre mrics
Drs. Philip H. Zwart

Vierde, herziene druk 2022

Bij de vierde, herziene druk
Ons boek vindt inmiddels aftrek bij universiteiten, hogescholen en vastgoedprofessio-
nals. Intussen ligt de  financiële crisis alweer lang achter ons , is de vastgoedmarkt hard 
aangetrokken en moeten andere accenten gezet worden in de financieringsthematiek. Er 
zijn inmiddels nieuwe uitdagingen: oplopende rente, hoge inflatie, energieschaarste en 
een dreigende recessie. We hebben het boek bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. 
Ook is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over het financieren van duurzaam vastgoed.

Wederom kregen we waardevolle suggesties van mr. dr. Rik Aertsen. 

Naarden/Amsterdam, augustus 2022

Prof. dr. Tom M. Berkhout
Drs. Philip H. Zwart
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Aan de lezer(es): Waar in deze uitgave de mannelijke voornaamwoorden hij, hem of 
zijn worden gebruikt in een context die met evenveel recht en reden het gebruik van 
vrouwelijke voornaamwoorden zou rechtvaardigen, gelieve u naar eigen inzicht zij 
of haar te lezen. Mutatis mutandis geldt dat ook voor het gebruik van mannelijke 
zelfstandige naamwoorden.
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De volgende generatie 
vastgoedfinanciers
Al generaties lang financieren we commercieel vastgoed. Eigenlijk is de wijze van 
het berekenen van een optimale financiering onveranderd gebleven. Ook al zijn we 
geëvolueerd van ‘op de achterkant van een bierviltje’ naar AI-modellen die zelf kun-
nen beslissen over wat een optimale rendementsverhouding is tussen vreemd versus 
eigen vermogen. 
Wat wel veranderd is, is dat voorgaande vastgoedgeneraties minder direct inspeelden 
op veranderingen op de zeer lange termijn. Daar kwam in 2015 een kentering in, toen 
het Parijse klimaatverdrag werd ondertekend. Dit verdrag verplicht ons als vastgoed-
markt bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering. We moeten nu actie 
ondernemen om de volgende generaties niet achter te laten met een onomkeerbare 
situatie. Hoewel dit een enorme uitdaging is voor vandaag biedt dit ook ongelofelijk 
veel kansen voor de toekomst. 
Bij het financieren van vastgoed is er naast de twee primaire factoren ‘waarde’ en ‘cash-
flow’ een derde bijgekomen: Environmental Social Governance (ESG). Momenteel  
vertaalt men dit bij een gebouw vaak naar een energielabel of een duurzaamheids-
certificaat. ESG gaat echter verder dan dit alleen. Wetenschappelijk onderzoek heeft 
al meermaals aangetoond dat duurzame gebouwen hogere waarden, transactieprijzen 
en huuropbrengsten vertegenwoordigen. Daarnaast zijn de operationele gebouwkosten 
significant lager bij een duurzaam object. Dus komt dit zowel in de waarde als in de 
cashflow terug. 
Momenteel geven verschillende financiers rentekorting op de financiering van 
duurza(a)m(er) vastgoed, ook al resulteert dit in een lagere marge voor de financier 
zelf. Door de introductie van de EU Taxonomie wordt de definitie ‘duurzaam’ in 
een helder Europees kader geplaatst. De verwachting is dat dit zal doorwerken in de  
differentiatie van kapitaalvereisten voor groene versus niet-groene financieringen. 
Wat uiteindelijk zal resulteren in een doorberekening van een rentekorting of juist een 
-opslag bij de vastgoedeigenaar. Ook deze ontwikkeling zal een positief effect hebben 
op de meerwaarde van duurzaam vastgoed.   
Het is goed te zien dat er in dit boek ook uitgebreid wordt stilgestaan bij het be-
grip duurzaamheid in het vastgoedfinancieringsvak. Hiermee blijft de relevantie 
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van dit boek hoog en gaat het mee met de volgende generatie vastgoedfinanciers en  
-beleggers. De inhoud van het boek is feitelijk ontstaan uit de ruime praktijkervaring 
van de auteurs. Veel financiers, waaronder ikzelf, werpen zo nu en dan nog een blik 
op dit naslagwerk en raden het aan bij de nieuwste generatie vastgoedfinanciers. 

Hein Wegdam

Directeur ING Real Estate Finance, Business Banking Nederland 
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