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ING financiert na 2017 alleen kantoorpanden
die voldoen aan voorwaarden groen label
ING wil volledig duurzame portefeuille per 2023 en stopt
financiering ‘bruine’ panden

ING Real Estate Finance wil dat haar klanten binnen een jaar met concrete
plannen komen om hun kantoorpanden te verduurzamen, want de bank
biedt na 2017 alleen voor kantoorpanden die voldoen aan de voorwaarden
groen label (energielabel A, B of C) een nieuwe financiering. Omdat de
marktleider per 2023 alleen groene panden in portefeuille wil hebben, komen
‘bruine’ kantoorpanden al over een jaar niet meer in aanmerking voor
financiering, tenzij de eigenaren daar een verduurzamingsplan voor
overleggen. Daarover heeft ING haar vastgoedklanten een brief gestuurd,
waarin de bank ook wijst op de gratis hulp die ze al enige tijd aanbiedt om
de panden te verduurzamen.

Quote Peter Göbel, bij ING Real Estate Finance verantwoordelijk voor de Nederlandse

vastgoedmarkt: “Duurzaamheid is niet langer een wens, het is een noodzaak, zowel economisch

als ecologisch.” De plannen van ING zijn in lijn met de nieuwe wetgeving die minister Stef Blok

(Wonen en Rijksdienst) heeft aangekondigd, waarbij vanaf 2023 kantoorpanden verplicht

tenminste energielabel C moeten hebben om nog langer als kantoorpand verhuurd te mogen

worden. Omdat veel vastgoedleningen een looptijd van 5 jaar hebben, wordt deze eis al vanaf

2018 door ING in de leningsvoorwaarden meegenomen. Daarnaast is de verwachting dat

huurders straks kiezen voor panden met een ‘groen’ label. Daardoor zullen ‘bruine’ panden

(niet-verduurzaamde panden) meer leeg staan en relatief in waarde dalen ten opzichte van

‘groene’ panden. De overheid heeft plannen om de maatregel in 2030 aan te scherpen zodat

panden verplicht een A-label moeten hebben. “Onze klanten met kantoor- of bedrijfspanden in

hun portefeuille hebben inmiddels een brief ontvangen waarin we ze vragen om hierop te

anticiperen”, aldus Göbel.
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OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

Gratis hulp bij verduurzamen vastgoed

Om klanten te helpen bij het verduurzamen van hun vastgoed zodat ze klaar zijn voor de nieuwe

wet- en regelgeving, heeft ING al enige tijd geleden een 5-Stappenplan geïntroduceerd. Een

onderdeel hiervan is dat klanten gebruik kunnen maken van de ING REF Duurzaam App. “Deze

app laat zien welk energielabel panden krijgen na het nemen van verduurzamingsmaatregelen,

en laat zien wat het investeringsbedrag en de terugverdientijd per pand is,” licht Peter Göbel

toe. “De app helpt klanten ook om verduurzaming te realiseren zonder extra lasten,

bijvoorbeeld door inzicht te geven in voorzieningen als de rentekorting via de Groenverklaring

voor voordeliger lenen, de differentiatie in LTV die bij groene panden een hogere financiering

mogelijk maakt, subsidieadvies en gratis EPA-U labelcertificering.”

Citaten

Duurzaamheid is niet langer een wens, het is een noodzaak, zowel
economisch als ecologisch.
— Peter Göbel - Head of ING Real Estate Finance Netherlands  

Deze app laat zien welk energielabel panden krijgen na het nemen van
verduurzamingsmaatregelen, en laat zien wat het investeringsbedrag en de
terugverdientijd per pand is. De app helpt klanten ook om verduurzaming te
realiseren zonder extra lasten, bijvoorbeeld door inzicht te geven in
voorzieningen als de rentekorting via de Groenverklaring voor voordeliger
lenen, de differentiatie in LTV die bij groene panden een hogere financiering
mogelijk maakt, subsidieadvies en gratis EPA-U labelcertificering.  
— Peter Göbel - Head of ING Real Estate Finance Netherlands



De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

ING migration
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