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W
ij doen veel 
bouwfinanciering, 
ook regelmatig 
in een vrij vroeg 

stadium’, zegt Van Roggen. 
‘Voor bestaande klanten 
doen we dat soms zelfs al als 
de vergunningen er nog niet 
zijn. We hanteren geen vaste 
richtlijnen of standaardisatie 
voor financiering, want soms 
zijn projecten zo uniek of 
innovatief dat er maatgemaakte 
financiering gewenst is. Zo 
staan we denk ik ook wel 
bekend: als een flexibele bank, 
die maatgemaakte oplossingen 
kan bieden, snel reageert en 
werkelijk out-of-the-box kan 
denken en meedenken met 
klanten. Geen woorden maar 
daden.’

Hoogste toren 
rotterdam 
Een mooi voorbeeld van de 
werkwijze van NIBC komt 
naar voren bij de aankoop van 
een bestaand kantoorpand 
door een aantal klanten van 
de bank. ‘Die klanten hebben 
gezamenlijk dat gebouw aan 
de Coolsingel in Rotterdam 
gekocht. Dat gebouw wordt 
gesloopt en er zal een toren 
verrijzen met onder meer 
woningen, horeca, een hotel. 
Het is een prestigieus project, 
het wordt mogelijk de hoogste 
toren van Rotterdam. We waren 
er in een vroeg stadium bij. 
De vergunningen, tekeningen, 
alles moest nog worden gedaan. 
De meeste banken beginnen 
niet aan financiering als er 
geen vergunningen zijn of een 

duidelijk plan. Wij redeneren 
anders: dit zijn mensen die we 
goed kennen en waar we in 
geloven en waar we al meerdere 
deals mee hebben gedaan.’

Vanaf 1 miljoen euro
Banken hebben te maken met 
toenemende regelgeving. ‘Dat 
is nu eenmaal een gegeven. 
Voor ons is de uitdaging om 
met die regelgeving, die soms 
als een wat knellend maatpak 
kan voelen, toch ondernemend 
te blijven en mooie dingen 
te doen. Bovendien leidt het 
anticiperen op de nieuwe 
regelgeving ook tot nieuwe 
ideeën en innovaties. Tot 
dusver verstrekten we vooral 
vastgoedleningen vanaf € 
10 miljoen. Nu gaan we ook 
kleinere vastgoedleningen 
voor commercieel vastgoed 
verstrekken, vanaf € 1 miljoen. 
Dat is mogelijk omdat we de 
kostenbasis voor deze leningen 
sterk kunnen verlagen. Door 
automatisering en innovatieve, 
gestroomlijnde processen. 
Outsourcing, Artificiële 
Intelligentie en Big Data 
worden ingezet voor deze 
nieuwe businesslijn. Het wordt 
een soort fintechoplossing 
voor het verstrekken van 
hypotheken. We zijn dichtbij 
lancering.’

Basel iV
Ook de nieuwe Europese 
regelgeving, onder meer Basel 
IV, stelt uitdagingen aan banken. 
‘Je moet als bank volgens Basel 
IV meer kapitaal aanhouden. 
Institutionele beleggers, zoals 

pensioenfondsen, hebben echter 
geen last van Basel IV. We zijn 
nu aan het onderzoeken hoe 
we samen met institutionele 
beleggers financiering kunnen 
verstrekken. Voor ons is het 
belangrijk dat er voldoende 
financiering voor onze klanten 
beschikbaar is, zeker nu veel 
banken zich terugtrekken uit 
bouwfinanciering.’ Ook legt 
NIBC steeds meer nadruk op 
duurzaamheid, tevens als het 
gaat om vastgoedfinanciering. 
‘Bij nieuwbouw is het natuurlijk 
erg belangrijk om bij te dragen 
aan de duurzame ontwikkeling 
in Nederland. Woningen 
worden gasloos en ook kantoren 
worden steeds duurzamer. Wij 
zijn daar erg alert op, zonder 
dat we dat de afgelopen jaren 
heel erg van de ‘’daken hebben 
geschreeuwd’’, al staan we in 
veel duurzaamheidsranglijsten in 
de top. We financieren inmiddels 
een ‘’groene’’ portefeuille, die 
ook nog steeds ‘’groener’’ wordt.’

digitale 
infrastructuur
Een groeiend deel van de 
business van NIBC betreft de 
financiering van datacenters. 
Ook hier zet NIBC in op 
duurzaamheid. ‘We financieren 
de bouw van datacenters 
in Nederland, Duitsland, 
Ierland, Engeland en de 
Scandinavische landen. Het is 
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‘

een innovatieve markt. Waarbij 
duurzaamheid een cruciale 
rol speelt, omdat datacenters 
veel stroom verbruiken. Een 
logische stap is dan om ze 
vooral in Scandinavische 
landen te bouwen. 
Glasvezelverbindingen worden 
steeds beter en sneller, je bent 
minder gebonden aan een 
plek. In de Scandinavische 
landen is groene Hydro-
energie en door de koude kun 
je de koeling beter regelen. 
Noorwegen wordt zelfs de 
batterij van Europa genoemd. 
We kijken met interesse naar 
datacenters die vooral in die 
contreien worden gebouwd.’

Voor eigen risico
Een andere belangrijke 
ontwikkeling voor de 
bank is dat NIBC gestart 
is met deelnemingen in 
vastgoedprojectontwikkeling. 
‘Dat doen we voor eigen risico. 
We zijn recent in Hoofddorp, 
samen met een grote bouwer, 
tevens klant bij ons, met 
risicodragend kapitaal in een 
project gestapt. We zien daar 
kansen en onze bemoeienis 
geeft bestaande klanten extra 
armslag en risicospreiding. En 
we zijn goed in het structureren 
van zo’n transactie. Dit 
was onze eerste deal met 
risicodragend kapitaal. En 
waarschijnlijk niet de laatste.’

NIBC stapt in kleinere 
vastgoedfinancieringen

‘ We leggen steeds meer  
nadruk op duurzaamheid,

 ook  bij vastgoedfinanciering’


