
VA S T G O E D

Belegger laksmet verduurz
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Beleggers voelen er weinig voor omhunNe-
derlandse kantoren groener te maken. Pri-
vate-equitypartijen geven openlijk toe dat ze
dit niet belangrijk vinden. Institutionele be-
leggers en particulieren zeggen er wel waar-
de aan te hechten,maar doen in de praktijk
weinig.Grootsteobstakel isdathunhuurders
nietméér willen betalen omde vergroening
tebekostigen.

Dat blijkt uit een enquête van vastgoedad-
viseur Colliers onder veertig beleggers, die
gezamenlijk bijna een kwart van het belegde
kantoorvastgoed vertegenwoordigen. De af-
wachtende houding is een probleem, omdat
alle kantoren al in 2023minimaal het ener-
gielabel Cmoeten hebben, een indicatie van
deenergiezuinigheidvangebouwen.Hebben
zedatniet,danmaghetkantoornietmeerwor-
dengebruikt.Opditmoment voldoet slechts
een derde van deNederlandse kantoren aan
deze standaard.
En label C is nog maar het begin, want

tot 2030moet het energieverbruik van kan-
toren nog veel verder omlaag. ‘Het grootste
probleem zijn de stappen daarna’, zegt Auke
Bullema van de stichtingDutchGreen Buil-
dingCouncil. Beleggers kunnen label C vaak
al bereiken als ze de lampen vervangen door
ledverlichting. Daarnamoet er bijvoorbeeld
ook dikkere isolatie komen, en zonnepane-
lenophet dak.

Private-equitybeleggerszijnhetmeestterug-
houdendbijhetverminderenvanhetenergie-
gebruik van kantoren. Volgens Colliers heeft
geen van de ondervraagde partijen concrete
plannen omgrootschalig te verduurzamen.
Sommige van hen gokken erop dat de over-
heidnietgaathandhavenvanaf2023.Ookver-
wachten ze dat er voldoende vraag naar kan-
toorruimtemet een lager energielabel blijft.
Maar liefstdriekwartvindtduurzaamheidniet
belangrijk.

Institutionelepartijen,zoalspensioenfond-
sen, verzekeraars en particuliere beleggers,
zienhetbelangvaakwel.Maarookdezegroe-
penhoudenhet indepraktijkveelalbijkleine
duurzaamheidsverbeteringen, zoals het ver-
vangenvanverouderdeverwarmingsketels. In-
stitutionelepartijenverduurzamendaarnaast
doorhunniet-duurzamepandenteverkopen.
Daarmeewordthunportefeuillewelgroener,
maarhetkantorenbestandinNederlandniet.

$ Vanaf 2023gelden eisen voor
energiezuinigheid kantoren

$ Beleggers voelen erweinig
voor hunpanden te vergroenen

$ Vooral private equity gokt erop
dat overheid niet gaat handhaven

Demeestgenoemderedenvoordeafwach-
tendheid is dat kantooreigenaren de kosten
niet kunnen terugverdienenmet huurverho-
ging. ‘Huurders willen liever een goedkoop
kantoordaneenduurzaamkantoor’,aldusJe-
roen Bloemers van Colliers.Multinationals
hechtenvaakwelaanduurzamekantoorpan-
den,al ishetalleenalomgoedesier temaken.
Maar in hetmidden- en kleinbedrijf is duur-
zaamheid vaakgeenprioriteit.
Behalve dat huurders niet om een groen

kantoorvragen,wetenparticuliereeigenaren
vaakteweinigvanenergiebesparing.Volgens

Vanaf 2030 geldenweer strengere regels.
Danmoeten er bijvoorbeeld zonnepa-
nelen op het kantoordak komen.
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zamenvankantoorpand

Kantoren per energielabel
Ruim een derde van de 78.000 kantoren in
Nederland heeft label C of hoger

Met label C of hoger
Zonder energielabel

Met label D-G

78.000
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Bullemahelpthetalshuurdersdeenergiekos
tenbetalenaandegebouweigenaar, inplaats
van de energieleverancier. De eigenaar heeft
dan niet alleen de kosten,maar ook de voor
delenvaneenlagereenergierekening.Eenan
deremogelijkheid is dat een huurder zich al
inhethuurcontract verplicht toteenbijdrage
aanbijvoorbeeld isolatie.

Kantorendie in2023nogniethetenergiela
bel C hebben enwaarbij een investering niet
loont zullen worden afgebroken of getrans
formeerd, voorspelt Boris Brummelhuis van
Quan,eenAmsterdamseprivateequitybeleg
ger die afgelopen jaar een aantal Nederland
se kantoren heeft gekocht. ‘Maar ik denk dat
er veel op de valreep zal gebeuren. Dat leidt
danmisschienwel tot capaciteitsproblemen
bij bouwers.’
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