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n 2012 ondervonden de 
banken nog forse naweeën 
van de kredietcrisis, zegt 
Aardoom. ‘Door allerlei 

regelgeving, zoals Basel, werd 
kortlopende financiering 
van de banken duurder, 
bovendien werden ze steeds 
terughoudender. Vooral 
financiering onder de € 5 
miljoen lieten banken toen 
steeds meer liggen. DCMF is 
destijds in dat gat gesprongen, 
met een kredietlijn van een 
Britse private equity-partij. 
Na die start in 2012 zijn ook 
er ook nog andere equity-
partijen bijgekomen. Veelal 
ging en gaat het dan om geld 
van Britse pensioenfondsen 
en verzekeraars en 
Nederlandse family/offices. 
Inmiddels hebben we 
verschillende kredietlijnen, 
die we uit kunnen zetten in 
de Nederlandse markt. En 
dat kunnen we snel! Dossiers 
hebben we binnen drie weken 
bij de notaris.’

Als sein op orAnje 
stAAt
De financiering wordt 
ingezet voor Nederlandse 
projectontwikkelaars. 
‘Dat gaat dan om allerlei 
projecten, nieuwbouw 
maar ook herbestemming, 
bijvoorbeeld een oude 
school die tot woningen 
wordt getransformeerd. Wij 
financieren soms ook als er 
nog geen bestemmingsplan 
of bouwvergunning is. 
Natuurlijk, als de seinen op 
rood staat doen wij het niet. 
Maar als ze op oranje staan 
willen we best onderzoeken of 
financiering toch mogelijk is. 
Iedere financiering wordt op 
zijn eigen merites beoordeeld, 
zowel woningen als 
commercieel vastgoed. Want 
ook bij woningen onderzoeken 
we heel nauwkeurig wat we al 
dan niet kansrijk vinden. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld heel 
enthousiast worden over een 
bijzonder woningbouwproject 

in de binnenstad van Utrecht 
of een te verduurzamen 
kantoorgebouw in een 
uitbreidingsgebied rondom 
Rotterdam. En veel minder 
enthousiast als het gaat om 
woningen of kantoren op 
plekken waar de levendigheid 
ver te zoeken is.’ 

Altijd mAAtwerk
DCMF financiert nu rond de 
€ 100 miljoen op jaarbasis, 
doorgaans gaat het per project 
om een bedrag tussen de € 1 en 
€ 5 miljoen. ‘Hoe we de lening 
structuren en welk rentetarief 
we hanteren is altijd maatwerk. 
Onze tarieven zijn hoger dan bij 
een bank, maar de risico’s zijn 
ook groter. Wij horen meer dan 
eens van klanten: jullie zijn niet 
de goedkoopste, maar dankzij 
jullie kon ik het project toch van 
de grond krijgen en rendement 
boeken. Zo financieren we 
tot 75% van de koopsom en 
100% van de verbouwing en 
in specifieke situaties onder 
de € 1 miljoen soms de 
gehele koopsom. Binnenkort 
financieren we ook commercieel 
vastgoed. Dat heeft mede te 
maken met onze geldschieters, 
onze kredietlijnen. We hebben 
een nieuwe financier, die het 
aandurft om naast woningen 
ook de ontwikkelingen van 
kantoren en bedrijfspanden 
te financieren. Bijvoorbeeld 
kantoren die verduurzaamd 
worden. In 2023 moeten alle 
kantoren verplicht het duurzame 
C-label hebben. De traditionele 
partijen financieren vaak pas als 
een kantoorgebouw dat C-label 
al heeft. Wij financieren juist 
om kantoren dat C-label te 
laten verkrijgen. Op deze wijze 
dragen wij dus ook ons steentje 
bij aan verduurzaming binnen 
de branche. Vanaf volgend jaar 
hebben we een forse kredietlijn 
voor commercieel vastgoed 
open staan. We verwachten 
daarom ook flink te groeien 
volgend jaar. Waarbij het nog 
niet eens makkelijk is om 
nieuwe, goede commerciële 

mensen te vinden die die groei 
mede vorm moeten gaan geven.’

Blij met 
concurrentie
Aardoom is verheugd dat 
er meer partijen komen die 
kortlopende financiering 
aanbieden. ‘Dat houdt ons 
scherp en dwingt ons om 
ons product nog verder te 
verbeteren. Ik geloof oprecht 
dat concurrentie positief 
is. Wat ik wel signaleer, 
is dat er doorgaans een 
flink verschil is met andere 
aanbieders. Daar zie je veel 
online platforms en worden 
er standaardoplossingen 
geboden. Persoonlijke 
aandacht en begeleiding 
vind je daar echter niet of 
nauwelijks. Bij ons is altijd tijd 
en ruimte voor klantcontact. 
En wij bepalen zelf of we een 
project al dan niet financieren, 
niet een systeem. Wij zien ook 
klanten die regelmatig terug 
komen voor financiering, voor 
weer een nieuw project. Mede 
omdat ze weten dat we goede 
kredietlijnen hebben. Je kunt 
ook zeggen: iedere financier 
krijgt de klant waar hij recht 
op heeft.’

Wat was de 
belangrijkste les uit 
2019 
‘Dat je alert moet blijven 
op actualiteiten en 
andere ontwikkelingen. 
Niet navelstaren 
naar bijvoorbeeld 
renteniveaus en 
concurrentie maar 
de ogen open 
houden richting 
‘’maatschappijbrede’’ 
ontwikkelingen en 
uitdagingen. Zie de 
stikstof- en PFAS-
discussie.’

Welk cijfer geef je 2019 
‘Wij mogen onszelf 
een mooie 8,5 geven 

ontwikkelingen op 
stapel, als uitvloeisel 
van bijvoorbeeld 
de Brexit en de 
Amerikaanse 
verkiezingen.’

Wat is je droom voor  
de toekomst 
‘Een harmonisch 
functionerende 
vastgoed- en 
financieringsmarkt, 
waarin alle partijen 
vanuit hun eigen rol in 
een gezamenlijk belang 
samenwerken en er over 
individuele verschillen 
heengestapt wordt voor 
grotere doelstellingen 
als duurzaamheid.’

Na de kredietcrisis ontstond op de Nederlandse vastgoedmarkt een leemte als 
het gaat om projectfinancieringen voor residentieel vastgoed. Het Amsterdamse 
DCMF is sinds 2012 in het gat gesprongen dat banken hebben laten vallen bij het 
beschikbaar stellen van projectfinanciering voor kleine tot middelgrote ontwikkelaars. 
Jeroen Aardoom, salesmanager bij DCMF: ‘Wij verstrekken kortlopende 
financiering, met een looptijd van maximaal 18 maanden.’

in 2019. We hebben 
mooie omzetten en 
rendementen laten 
zien en in het grotere 
geheel der dingen wordt 
er vrij constructief 
naar oplossingen 
en samenwerkingen 
gezocht door relevante 
partijen.’

Wat staat er op de 
agenda voor 2020 
‘Voor ons wordt het 
een commercieel 
interessant jaar, met 
een mooie nieuwe 
financieringslijn en een 
vernieuwd team. Er 
staan verder behoorlijke 
macro-economische 
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onder de  
€ 5 miljoen 
lieten de 
banken  
liggen’

Kortlopende 
maatwerkfinanciering 
voor vastgoedprojecten


