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18.500 van de 28.000 gefinancierde panden geadviseerd in de app

500 gratis Breeam / Energie scans (panden > 3.500 m2)
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Door interne policy- en proceswijzigingen zijn wij nu in staat de 

verduurzamingsmaatregelen te financieren, ook omdat wij geloven in een 

waardestijging van “groen” vastgoed.
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Labels verstrekt door ING 250



ING REF financiert vanaf 2018 alleen nog panden met een groen A,B,C label en verlenging 

van bestaande leningen uitsluitend onder aanlevering van een verduurzamingplan. 

Geen (her)financiering zonder plan voor verduurzaming
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Groen is het nieuwe Goud!
Wetenschappelijk onderzoek ING REF en Universiteit Maastricht 
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• Groene kantoren (Label A-C) 10% > bruto huur

• Groene kantoren (Label A-C) 9% hogere marktwaarde

• Investering van G naar A label € 64/m2             € 106/m2 hogere marktwaarde

VS



10



11

FD

FD



12

Investore - Maarten Langeveld 
“Tot nu toe zijn wij, zoals waarschijnlijk vele anderen, alleen bezig geweest de meest 

elementaire en voor de hand liggende voorzieningen op het gebied van duurzaamheid. 

Hierin willen wij naar een veel meer proactieve instelling toe, waarbij wij ons samen met 

de ING en Draeckeburgh gaan verdiepen in alle voor onze portefeuille mogelijk 

uitvoerbare innovaties. Wij willen graag vooroplopen en collega’s laten zien dat 

verduurzaming uitvoerbaar en absolute noodzaak is. Alle 

toekomstige verbouwingen en nieuwbouw zullen wij hierop toetsen. Momenteel is slechts 
circa 30% van onze portfolio echt groen.

Cocon Vastgoed - Brian Abraham 
“Wij kijken naar de mogelijke maatregelen en bijbehorende 

investeringen om in ieder geval al binnen twee jaar aan de 

2023 norm te voldoen. Wij streven niet naar het minimale C 

label, maar waar mogelijk zullen we naar een B of nog beter, 

een A label gaan. Niets doen is niet meer 

van deze tijd en ook geen optie.”

Sectie5 - Roel van Binsbergen 
“In 2018 alle door ING gefinancierde panden en aansluitend 

alle overige vastgoedbeleggingen (winkelcentra) ( totaal ca. 

50 locaties) MINIMAAL te laten voldoen aan Energielabel C. 

Hiermee lopen we vooruit op de 

landelijke wetgeving.”

Vorm – Daan van der Vorm
“Alles wat wij bouwen en verkopen is groen of zelfs 

‘donker’groen. Ook is onze beleggingspandenportefeuille al 

label C of beter, doch dat is niet 

genoeg. In ieder geval gaan we voor alle panden naar 

BREEAM-in-use.”

Onze klanten zijn de grootste klimaatambassadeurs, zij laten door hun daden zien wat er allemaal mogelijk is 

Strijp-T - Piet Goevaers 

“Ons bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen, bouwen, beheren en exploiteren van bedrijfsmatig 

vastgoed. Duurzaamheid speelt een grote rol in onze besluitvorming.                                               

Door de gebouwen energetisch te optimaliseren creëren wij een 

win-win-win situatie voor de eigenaar, de huurder en de natuur.”



Onze portefeuille wordt groener en groener

2016 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3

Groen 19% 25% 29% 35%

€14 mld vastgoedfinancieringsportefeuille ING Nederland


