
  Citaten uit de evaluatie van het lectoraat 
Maatschappelijk Vastgoed 

share your talent. move the world.

 ‘Ik ben onder de indruk van het vele wetenschappelijke werk dat Jan Veuger in de 
afgelopen jaren heeft afgeleverd. Terwijl hij al een aantal jaren vooral in Nederlandstalige 

publicaties belangrijke bijdrage levert aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat 
over maatschappelijk vastgoed, is Jan recentelijk ook in staat geweest om internationaal,       

in goede wetenschappelijke tijdschriften, artikelen geaccepteerd te krijgen.’
Prof.dr. E. (Erwin) van der Krabben, Radboud University & University of Ulster (2016)

‘Het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed en het gerichte onderzoek dat vanuit dit lectoraat 
wordt uitgevoerd, is daarom van groot belang voor de Nederlandse smenleving.’

Prof.dr. T.M. (Tom) Berkhout MRE MRICS, Nyenrode Business University (2016)

‘Impressed by your networking and fundraising accomplishments.’ 
Prof.dr.ir. J.W.F. (Hans) Wamelink, TU Delft (2016)

‘Voor mij blijft ook belangrijk dat de wensen van een cliënt leidend moeten zijn –                
pas dan bepaal je de vastgoedstrategie.’

Drs. M.J. (Martin) van Rijn, staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
in gesprek met Jan Veuger (2015)

‘Transformatie van maatschappelijk vastgoed, los van de vraag van wie het is, is een 
ontdekkingsreis. Daar zijn mensen voor nodig die een onbekende horizon tegemoet 

willen gaan. Mensen die kennis en ervaring willen delen. Daarom is een bundeling als 
de Barometer Maatschappelijk Vastgoed van belang; om te delen, te inspireren en elkaar 

te kunnen versterken bij die transformatie. De minister stelt zich uitdrukkelijk op als 
bondgenoot bij die transformatie.’ 

 Drs. S.A. (Stef) Blok, minister Wonen en Rijksdienst op het congres Barometer 
Maatschappelijk Vastgoed (2014)

‘Het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld 
tot een niet weg te denken bron van vragen en projecten voor het onderwijs van de        

opleiding V&M.’
 J.E. (Anke) Carter – de Poorte MSc, Head of Education Real Estate Management at 

Hanzehogeschool Groningen (2016)

‘Jan Veuger slaagt er uitstekend in om aanwezige kennis in de verschillende sectoren van 
maatschappelijk vastgoed per onderwerp te bundelen, te interpreteren en van daaruit 

hanteerbare aanbevelingen te doen. Naar mijn indruk is het lectoraat vooral daarin 
succesvol en heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot dé autoriteit op het gebied van 

maatschappelijk vastgoed.’
Ing. G.W. (Gerard) Bakker MRE, directeur MVGM Woningmanagement (2016)

‘Zie de enorme opkomst en actieve discussies op zijn jaarlijkse seminars en de 
uitgave, jaarlijks, van het enige gezaghebbende boek op dit terrein, inclusief over de 

vastgoedproblemen in de zorg.’
Drs. C.L.A. (Cor) Worms, voorzitter Vereniging Onroerend Goed 

Onderzoekers in Nederland (2016)

Jan Veuger et al.
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Alternatieve financieringsvormen voor ziekenhuizen 
Niet vanzelfsprekend 

D. (Dirk) Holtkamp MSc MRE 

Ziekenhuizen komen steeds moeilijker aan bancaire financiering voor investeringen in vast-

goed. De interesse in alternatieve financieringsvormen neemt hierdoor toe. In dit artikel 

wordt nader ingegaan op de vraag welke rol alternatieve financieringsvormen kunnen ver-

vullen bij de financiering van ziekenhuisvastgoed. Naast de afwegingen van ziekenhuizen en 

alternatieve financiers, wordt hierbij ook rekening gehouden met de context van de be-

staande financieringsstructuur. Verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de ver-

anderende vastgoedbehoefte en financieringsbehoefte van ziekenhuizen worden besproken 

in de inleiding.  

Traditionele financieringsstructuur onder druk 

De financieringsstructuur van Nederlandse ziekenhuizen is van oudsher sterk afhankelijk-

heid van bancair gefinancierd vreemd vermogen, al dan niet geborgd door het Waarborg-

fonds voor de Zorgsector (WFZ). Het eigen vermogen was daarbij beperkt van omvang. Dit 

was geen probleem voor financiers, omdat het zorgstelsel veel garanties bood met betrek-

king tot de continuïteit van individuele ziekenhuizen.  

Het tij is echter gekeerd; met de introductie van marktwerking staat de overheid niet langer 

garant voor de continuïteit van individuele zorgaanbieders en kijken banken kritischer naar 

de investeringsplannen en de financiële positie van het ziekenhuis. Allereerst omdat ban-

ken rekening houden met de toegenomen risico’s, maar ook omdat zij bij het verstrekken 

van financieringen aan ziekenhuizen zelf hogere reserves aan moeten houden vanwege de 

‘Basel-regelgeving’.  

Hierdoor zijn zowel de financieringsbereidheid als de financieringscapaciteit van banken 

teruggelopen. Financieringsvoorwaarden zijn bovendien ongunstiger geworden, risico-op-

slagen hoger en de geboden maximale looptijden korter. 

Veranderingen in de vastgoed- en financieringsbehoefte ziekenhuizen 

Gelijktijdig worden ziekenhuizen geconfronteerd met veranderingen die van invloed zijn op 

de vastgoedbehoefte en financieringsbehoefte. Naast ontwikkelingen op het vlak van con-

centratie en substitutie van zorg, zijn toenemende toepassingsmogelijkheden op het ge-

bied van techniek en ICT daarbij een factor. Om de toekomstige zorgvraag het hoofd te 
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bieden ligt het in de lijn der verwachting dat ziekenhuizen meer gaan investeren in ICT en 

minder in vastgoed.  

Vandaag de dag gaan vervangende nieuwbouw en grootschalige renovatieprojecten bij zie-

kenhuizen vaak samen met afbouw van het aantal vierkante meters. Uit de praktijk blijkt 

dat vastgoedinvesteringen van ziekenhuizen waarvan nut en nootzaak vast staan, nog 

steeds financiering vinden bij banken (al dan niet voor een deel onder borging door het 

WFZ). De sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal banken resulteert echter in een 

situatie waarin ziekenhuizen geen enkele onderhandelingsruimte ervaren bij het afsluiten 

van leningen. Door gebrek aan alternatieven kunnen ze niet anders dan ‘tekenen bij het 

kruisje’.  

Financieringsstrategie vraagt integrale benadering  

Financiering van vastgoed kan niet los worden gezien van financiering van werkkapitaal en 

ICT investeringen en vice versa. Risicodragende betrokkenheid van banken bij de financie-

ring van vastgoedinvesteringen, biedt bijvoorbeeld enige garantie voor de beschikbaarheid 

van rekening courant faciliteiten indien er een tekort aan werkkapitaal ontstaat. Dit kan 

cruciaal zijn voor de continuïteit van een ziekenhuis. De financieringsstructuur is een bouw-

werk met de nodige causale dwarsverbanden. Daarom dient de invulling van de financie-

ringsstructuur door ziekenhuizen als een integraal vraagstuk benaderd te worden. Het ‘sta-

pelen’ van verschillende financieringsvormen dient weloverwogen plaats te vinden. Naast 

de kosten, zijn daarbij ook andere afwegingscriteria van belang. Een goed doordachte fi-

nancieringsstrategie draagt bij aan toegang tot de best passende financiering onder de best 

mogelijke condities. Ziekenhuizen die geen goede financieringsstrategie hebben, lopen het 

risico dat ze op cruciale momenten niet kunnen voorzien in de financieringsbehoefte of 

genoegen moeten nemen met zeer ongunstige condities, hogere kosten en omvangrijkere 

risico’s.  

Afwegingscriteria vanuit 3 perspectieven 

Naast de afwegingen van alternatieve financiers en ziekenhuizen, zijn ook de afwegingen 

van bestaande financiers bepalend voor de rol die alternatieve financieringsvormen kunnen 

vervullen bij de financiering van ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn immers gebonden aan le-

ningovereenkomsten en algemene voorwaarden van banken. Voor WFZ-deelnemers geldt 

dat ze bovendien gebonden zijn aan de statuten en het reglement van deelneming van het 

WFZ.  
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Onderstaande tabel bevat een overzicht van afwegingscriteria die voor de verschillende 

stakeholders relevant zijn met betrekking tot toepassing van alternatieve financieringsvor-

men. De invulling van de tabel is gebaseerd op afwegingscriteria die in de theorie genoemd 

worden.  

Afwegingscriteria alternatieve 

financiers 

Afwegingscriteria 

ziekenhuizen 

Afwegingscriteria bestaande 

financiers 

Risico/rendement Kosten Gevolgen 

kredietwaardigheid 

Verdeling zeggenschap Verdeling risico’s Gevolgen zekerhedenpositie 

Beleggingshorizon/looptijd Verdeling zeggenschap Gevolgen flexibiliteit 

Liquiditeit/courantheid  Flexibiliteit Gevolgen voor bestuurlijke, 
juridische en 

organisatorische structuur 
Omvang Additionele 

vastgoedkennis 

Tabel 1: afwegingscriteria met betrekking tot alternatieve financieringsvormen 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de invulling die gegeven wordt aan de afwe-

gingscriteria afhankelijk is van een breed scala aan factoren. Daarbij trachten de betrokke-

nen zelf gewicht en invulling toe te kennen aan de verschillende afwegingscriteria. Binnen 

het algehele afwegingskader wordt vervolgens de juiste balans gezocht . Hierin zitten altijd 

een aantal keuzes verscholen die een zekere mate van subjectiviteit kennen.  

Toepasbaarheid alternatieve financieringsvormen 

Hierna worden financieringsvormen besproken die vaak genoemd worden met betrekking 

tot alternatieve financiering bij ziekenhuizen.  

Extern Eigen Vermogen (Private Investeerders) 

Eigen vermogen kan geleidelijk opgebouwd worden door jaarlijkse positieve exploitatiere-

sultaten, maar kan ook extern worden aangetrokken door investeerders toe te staan een 

aandeel in het ziekenhuis te kopen. Hierdoor worden ze mede-eigenaar van het ziekenhuis. 

Waar banken vooral belang hechten aan het tijdig ontvangen van rente en aflossing op de 

verstrekte financiering, zijn investeerders gericht op maximering van financiële resultaten 

en waardecreatie. De tot op heden gebruikelijke organisatiemodellen van ziekenhuizen be-

vatten hiervoor niet de optimale prikkels. Om de gewenste veranderingen af te dwingen 

eisen private investeerders een belangrijk aandeel in het zeggenschap. Potentiële voorde-

len bij gebruik van extern eigen vermogen zijn daarbij alleen te realiseren als er sprake is 
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van gelijkgerichte belangen en een breed draagvlak binnen het ziekenhuis. De verhouding 

met de medisch specialisten is hierbij cruciaal. Maximering van resultaten en waardecreatie 

gaat vervolgens samen met scherpe keuzes; bijvoorbeeld door het stoppen of afstoten van 

activiteiten die onvoldoende winstgevend zijn. 

Vooralsnog is sprake van terughoudendheid bij private investeerders met betrekking tot 

participatie in ziekenhuizen. Naast de interne veranderopgave van ziekenhuizen, zijn ook 

beleidsmatige en politieke onzekerheden debet aan deze terughoudendheid. Het over-

heidsbeleid wordt door investeerders als een groot en tevens moeilijk in te schatten risico 

gezien. De politieke discussie omtrent de uitkering van winst speelt daarbij slechts een be-

perkte rol. Vooral de dichotomie tussen regulering en sturing vanuit de overheid enerzijds 

en vrije marktwerking anderzijds leidt tot onvoorspelbare uitkomsten die investeerders lie-

ver op veilige afstand afwachten.  

Voorts spelen verschillende aspecten van meer praktische aard een rol. De noodzakelijke 

wijziging van de juridische structuur en het waarderen van de ‘goodwill’ die private inves-

teerders dienen te betalen voor hun aandeel in het ziekenhuis zijn hier voorbeelden van. 

Voor zover Nederlandse ziekenhuizen tot dusver in handen zijn gekomen van private inves-

teerders, betrof het ziekenhuizen die er financieel niet goed voor stonden. Van ‘goodwill’ 

was hier derhalve geen sprake.  

Bestaande financiers van ziekenhuizen toetsen vooral de wijzigingen in bestuurlijke, juridi-

sche en organisatorische structuur die voorafgaan aan het moment van de transactie met 

private investeerders. Vooral aan wijzigingen in eigendom en zeggenschap kunnen voor-

waarden gesteld worden.  

Of financiering van ziekenhuizen met behulp van private investeerders een toepasbare al-

ternatieve financieringsvorm is, is sterk afhankelijk van de afwegingen die de verschillende 

betrokkenen maken. Feit is wel dat er op dit moment nog veel factoren bestaan die voor 

terughoudendheid bij alle betrokken partijen zorgen. Vooralsnog lijkt de tijd daarmee niet 

rijp voor private investeerders om een significante rol te vervullen bij de financiering van 

Nederlandse ziekenhuizen.  

Health Impact Bonds 

Bij de Health Impact Bond (HIB) is geen sprake van een vastgesteld schema voor rente en 

aflossing. De vergoeding die de financier ontvangt bestaat geheel of gedeeltelijk uit bespa-

ringen die met behulp van de geldnemer worden gerealiseerd. Het rendement voor de fi-
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nancier zit hem dan in besparingen die op langere termijn gerealiseerd worden. Besparin-

gen die anders niet tot stand komen vanwege ‘split incentives’, kunnen op deze manier wel 

gerealiseerd worden. Middels HIB’s kunnen de prikkels verlegd worden, waardoor sprake 

is van ‘shared savings’. Financiers kunnen daarmee bepaald gedrag stimuleren en andere 

partijen committeren.  

Op basis van HIB’s kunnen ziekenhuizen bijvoorbeeld afspraken over preventie maken met 

zorgverzekeraars. Vanwege ‘split incentives’ in het zorgstelsel worden ziekenhuizen nau-

welijks gestimuleerd om te investeren in preventie. Omzet en productie van ziekenhuizen 

komen immers juist voort uit zorg bij ziekte, terwijl ook preventie resulteert in gezondheids-

winst en besparingen (waar echter vooral de zorgverzekeraar en de premiebetalers op de 

lange termijn van profiteren). Indien besparingen en opbrengsten die voortkomen uit pre-

ventie gedeeld kunnen worden tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen, dan profiteert 

het ziekenhuis mee van de inspanningen die het levert.  

Toepassing van HIB’s vraagt om een langetermijnvisie en langetermijnbetrokkenheid van 

alle stakeholders. In de praktijk ontbreekt het hier vaak aan; zorgverzekeraars sluiten 

slechts zeer kortlopende contracten af met ziekenhuizen. Een belangrijke basis voor HIB 

overeenkomsten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars ontbreekt hiermee. Ook moet 

de vraag gesteld worden in hoeverre HIB’s geschikt zijn voor de financiering van vastgoed-

investeringen; de relatie tussen de te realiseren besparingen en de vastgoedinvesteringen 

ontbreekt vaak. HIB’s zijn daarom meer geschikt voor de financiering van preventiepro-

gramma’s. Ook in kwantitatieve zin is de potentiële bijdrage van HIB’s voor de financiering 

van vastgoedinvesteringen van ziekenhuizen beperkt. HIB’s kunnen in omvang slechts in 

een gedeelte van de financieringsbehoefte voorzien, waarmee ze vooral een aanvulling zijn 

op bestaande financieringsvormen. Het primaire doel bij HIB’s is echter gericht op het rea-

liseren van ‘shared savings’.  

Obligatieleningen (Institutionele Beleggers) 

Ziekenhuizen die alternatieve financieringsvormen voor investeringen in vastgoed overwe-

gen, vestigen hun hoop vooral op institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verze-

keraars. Bij uitgifte van obligaties worden zij gezien als potentiële kopers.  

Institutionele beleggers zijn echter terughoudend. Als belangrijkste reden hiervoor noemen 

ze de complexiteit van de Nederlandse zorgsector. Risico’s zijn hierbij niet per definitie te 

groot, maar wel lastig in te schatten. De invoering van marktwerking, terwijl de overheid 

gelijktijdig een stevige vinger in de pap houdt, brengt veel onzekerheden met zich mee. 

Vooral beleidsmatige en politieke risico’s worden daarbij als omvangrijk en onvoorspelbaar 
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beschouwd. De complexiteit van de zorgsector vraagt bovendien om specifieke kennis en 

expertise van financiers. Vooralsnog beschikken institutionele beleggers niet in ruime mate 

over deze kennis. 

Rating agency’s en ziekenhuizen bekijken de mogelijkheden om door middel van objectieve 

ratings risico’s inzichtelijk te maken voor institutionele beleggers. In de praktijk blijkt dit 

lastig omdat de belangrijkste risico’s moeilijk te kwantificeren zijn. Ook het gebrek aan regie 

en langjarig commitment van inkopende zorgverzekeraars ten aanzien van investeringen 

met een beperkte onderpandwaarde en lange afschrijftermijnen voelt oncomfortabel. Een 

rating van een agency die verder geen enkel risico loopt op uitstaande financieringen biedt 

in dit verband onvoldoende comfort voor institutionele beleggers. Afwegingscriteria met 

betrekking tot risico en rendement zijn echter niet de enige reden dat institutionele beleg-

gers en ziekenhuizen elkaar nog niet gevonden hebben. Ook de ‘match’ op voorwaarden 

zoals de hoogte van de rentevergoeding, looptijd, aflossingsschema, omvang, etc. blijkt las-

tig te realiseren. 

Uitgaande van lening condities die in grote lijnen overeen komen met bancaire leningen, 

mag verondersteld worden dat de inpasbaarheid van obligatieleningen in de bestaande fi-

nancieringsstructuur geen onoverkomelijke problemen oplevert. Zekerheden kunnen naar 

rato gedeeld worden. Het behoud van een significant aandeel ongeborgde bancaire finan-

ciering behoeft wel aandacht. Dit is van belang met het oog op de toegang tot rekening 

courant faciliteiten indien er krapte ontstaat met betrekking tot werkkapitaal. Dit is ook bij 

andere alternatieve financieringsvormen een belangrijk aandachtspunt.  

Financiering van vastgoedinvesteringen van ziekenhuizen middels verkoop van obligatiele-

ningen aan institutionele beleggers is theoretisch interessant is voor ziekenhuizen. Het be-

vordert de mededinging en biedt een substituut voor weggevallen financieringscapaciteit 

bij banken. Het animo onder institutionele beleggers is echter beperkt. Er zijn vooralsnog 

nog geen initiatieven waarbij institutionele beleggers ongeborgde kredieten hebben ver-

strekt aan algemene ziekenhuizen. De bank blijft daarmee voor ziekenhuizen voorlopig nog 

het belangrijkste loket voor het verkrijgen van financiering ten behoeve van vastgoedinves-

teringen.  

Co-lending (Institutionele beleggers samen met bank in financieringsconsortium) 

De hogere reserves die banken moeten aanhouden voor de leningen die ze verstrekken, 

beperken de verdiencapaciteit van de banken. Op zoek naar nieuwe verdienmodellen biedt 

positionering in een intermediaire rol op de financieringsmarkt mogelijk soelaas. In deze rol 
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kunnen banken hun kennis, bestaande expertise, en infrastructuur optimaal blijven inzet-

ten, terwijl de verstrekte leningen bij andere partijen op de balans komen.  

In dat verband is voor banken mogelijk een intermediaire rol weggelegd tussen ziekenhui-

zen en institutionele beleggers. Nu zijn bij de financiering van ziekenhuizen vaak al meer-

dere banken betrokken bij zogenoemde ‘club deals’, omdat de financieringsbehoefte van 

ziekenhuizen te omvangrijk is om door één enkele bank ingevuld te worden. Participatie 

door institutionele beleggers biedt voor banken tevens het voordeel dat ze niet hoeven te 

concurreren om het huisbankierschap.  

Indien sprake is van blijvende risicodragende participatie door banken, mag verondersteld 

worden dat een gedegen afweging ten grondslag ligt aan de financiering. Hoewel institu-

tionele beleggers ook altijd een zelfstandige analyse zouden moeten blijven uitvoeren, 

biedt blijvende risicodragende participatie door banken wellicht meer comfort dan een ra-

ting van een agency die zelf verder geen risico loopt op de verstrekte financiering. Boven-

dien beschikt de bank over de juiste infrastructuur om het beheer tijdens de looptijd van 

de financiering uit te voeren (beheer van zekerheden etc.).  

Financieringsvormen waarbij banken naast een participerende- ook een intermediaire rol 

vervullen, bieden voor alle partijen veel voordelen. Eventuele participatie van institutionele 

beleggers in financieringsconsortia, kan daarbij als substituut gelden voor de teruglopende 

financieringscapaciteit van banken. Hoewel praktijkvoorbeelden vooralsnog niet voorhan-

den zijn bij de financiering van ziekenhuizen, zijn er geen belemmeringen die toepassing 

van deze financieringsvorm bij ziekenhuizen in de weg staan.  

Crowdfunding (consumenten en andere stakeholders) 

Crowdfunding biedt ziekenhuizen mogelijkheden om alternatieve financieringsbronnen 

aan te boren bij (potentiële) consumenten of andere stakeholders. Zij kunnen op deze ma-

nier al vanaf een relatief laag bedrag beleggen. Naast motieven met betrekking tot het re-

aliseren van rendement, kunnen ook meer ideële afwegingen van belang zijn. Lokale en 

maatschappelijke betrokkenheid kunnen hierbij ook een rol spelen. Crowdfunding biedt 

ook kansen om de persoonlijke betrokkenheid van relatieve buitenstaanders bij een zie-

kenhuis te vergroten. Crowdfunding is hiermee meer dan slechts een financieringsvorm.  

Kijkend naar de omvang van de financieringsbehoefte van ziekenhuizen, is de potentie van 

crowdfunding te beperkt om bestaande financieringsvormen overbodig te maken. In de 

praktijk biedt crowdfunding daarom vooral een mogelijke aanvulling op andere financie-

ringsvormen. Participatie door een vertrouwenwekkende financier wordt vaak gebruikt om 
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projecten aan te prijzen. In veel gevallen is echter sprake van een achtergestelde positie 

met betrekking tot de zekerheden. Daarmee is het risico dat de belegger via crowdfunding 

loopt aanzienlijk groter dan het risico dat overige financiers lopen. Dit komt vaak niet tot 

uitdrukking in het rendement dat wordt geboden. Zeker bij het ontbreken van een krediet-

rating, toezicht en onderpand, is argwaan daarom gepast. Een kredietrating, toezicht en 

een onderpand bieden echter ook geen garanties voor beleggers.  

Crowdfunding is vooral vanuit symbolisch oogpunt interessant voor de financiering van 

vastgoedinvesteringen van ziekenhuizen. Het benadrukt de maatschappelijke inbedding 

van een ziekenhuis. De rendementen die beleggers ontvangen hoeven daarbij niet altijd 

marktconform te zijn. Het motief van de belegger die middels crowdfunding in een zieken-

huis belegt is vaak primair maatschappelijk gevoed.  

Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DBFMO) 

De theoretische voordelen voor ziekenhuizen bij het toepassen van BDFMO bestaan uit het 

toevoegen van kennis en expertise op het gebied van vastgoed. Indien de overeenkomst 

de juiste prikkels bevat kan DBFMO voor ziekenhuizen bovendien veel kwaliteits- en effi-

ciencywinst opleveren. Het grootste voordeel voor de kapitaalverstrekkers in een DBFMO 

consortium zit in de opdracht om het vastgoed te mogen bouwen en/of het verwerven van 

een langjarig contract voor onderhoud.  

Gezien de omvang van de financiering die samengaat met de bouw van een ziekenhuis, zijn 

er echter maar weinig DBMO partijen in staat de benodigde financiering voor een zieken-

huis in zijn geheel te verstrekken. Daarnaast vraagt het verstrekken van financiering aan 

ziekenhuizen om zeer specifieke kennis en expertise, waarover deze partijen niet in vol-

doende mate beschikken. In dat verband is het noodzakelijk een partij te betrekken die 

specifiek gericht is op de ‘F’. Dergelijke partijen hebben echter geen (direct) voordeel bij de 

langjarige onderhoudscontracten waar de andere partijen in het consortium wel van profi-

teren. Omdat een ziekenhuisgebouw bovendien maar één ‘gebruiker’ kent, ligt het voor 

deze financiers meer voor de hand om direct zaken te doen met het ziekenhuis. Wat in de 

praktijk resteert is DBMO.  

Ook op andere facetten zijn kanttekeningen te plaatsen met betrekking tot toepassing van 

DBFMO constructies bij ziekenhuizen. DBFMO gaat bijvoorbeeld uit van ‘steady state’, ter-

wijl het gebruik van specifiek ziekenhuisvastgoed juist dynamisch is. DBFMO contracten be-

perken ziekenhuizen daarmee in hun flexibiliteit. Bovendien ontbreekt de kennis van de 

primaire processen in een ziekenhuis bij DBMO consortia. Enkel kennis van bouw, onder-
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houd en exploitatie van ziekenhuisvastgoed is niet afdoende om recht te doen aan het ge-

bruik. Zeker voor de specifieke onderdelen van een ziekenhuis kan daarom gesteld worden 

dat DBFMO vanuit dit oogpunt onaantrekkelijk is. Bij de ‘buitenste schil’ van het ziekenhuis 

is dit een minder groot bezwaar.  

Tot slot vraagt een goede vormgeving van DBFMO contracten veel kennis en expertise. On-

gunstige contracten leiden er toe dat kosten en risico’s alsnog bij het ziekenhuis belanden. 

DBFMO biedt daarmee voor een ziekenhuis geen substituut voor gebrek aan kennis, exper-

tise en ervaring. Met de benodigde kennis en expertise zijn ziekenhuizen goed in staat om 

de afzonderlijke delen van DBFMO zelfstandig in te vullen. 

Toepassing van volwaardige DBFMO constructies voor het realiseren van vastgoedinveste-

ringen voor Nederlandse ziekenhuizen zijn tot dusver nog niet voor handen. Inmiddels zijn 

wel verschillende DBMO constructies toegepast voor (onderdelen van) ziekenhuizen. De 

financiering is hier echter separaat geregeld. Voor omvangrijke investeringen in specifiek 

ziekenhuisvastgoed moet dan ook geconcludeerd worden dat er gegronde redenen zijn om 

te twijfelen aan de haalbaarheid en aantrekkelijkheid van DBFMO constructies. Voor min-

der specifieke gebouwdelen in de ‘buitenste schil’ van het ziekenhuis kan DBFMO wel mo-

gelijkheden bieden.  

Voor investeringen in (medische) apparatuur en ICT wordt wel steeds vaker gebruik ge-

maakt van integrale contractvormen waarbij de financiering is inbegrepen. Wat daarbij 

meespeelt is dat leveranciers van medische apparatuur en ICT relatief goede toegang tot 

de kapitaalmarkt hebben. In dit verband zijn er reeds voorbeelden van ziekenhuizen waarbij 

leveranciers van medische apparatuur ook meefinancieren in 'de stenen'. Uiteraard wel in 

ruil voor een langjarige overeenkomst met betrekking tot de medische apparatuur. Over 

de wenselijkheid van de afhankelijkheidsrelatie die hierdoor ontstaat is discussie mogelijk.  

Huur en lease (Vastgoedfondsen) 

Vastgoedfondsen tonen steeds meer interesse in zorgvastgoed. Voor vastgoedfondsen 

biedt de zorgsector mogelijkheden tot het aanbrengen van differentiatie in de portefeuille. 

Daarnaast speelt uiteraard mee dat rendementen op kantoren en commercieel vastgoed 

steeds meer onder druk staan. De interesse van vastgoedfondsen richt zich tot dusver 

vooral op zorgwoningen en gezondheidscentra. Interesse in vastgoed van ziekenhuizen be-

perkt zich tot de courante onderdelen van het ziekenhuis. Deze dienen daarbij fysiek afge-

scheiden te zijn. Door het verwerven van het eigendom van het vastgoed zijn vastgoed-

fondsen verzekerd van een flinke dosis zeggenschap. Naarmate onderdelen minder courant 

zijn, wordt er beter gekeken naar de kredietwaardigheid van de huurder en zijn langere 
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huurcontracten vereist. Voor vastgoedfondsen die interesse hebben in Nederlands zorg-

vastgoed, geldt vooralsnog dat de maximale omvang per investering niet hoger mag liggen 

dan zo’n € 50 miljoen. Ze richten zich hiermee op voor hen interessante gebouwdelen van 

ziekenhuizen. Het gaat dan om vastgoed met meer algemene functies in de zogenoemde 

‘buitenste schil’. Dit vastgoed kent een bredere functionaliteit en is couranter.  

Hogere maandelijkse huurlasten ten opzichte van de kosten bij eigendom hoeven geen be-

zwaar te zijn voor een ziekenhuis, mits bijvoorbeeld extra flexibiliteit geboden wordt. De 

huurcontracten moeten dan wel korter lopen dan de economische levensduur. Hoewel dit 

conflicteert met de voorkeur van vastgoedfondsen voor lange huurcontracten, kan zieken-

huisvastgoed met een goede alternatieve aanwendbaarheid ook bij huurcontracten met 

een kortere looptijd een aantrekkelijke belegging vormen. Overdracht van ontwikkel- en 

onderhoudsrisico’s kan eveneens een legitimatie zijn voor hogere maandelijkse lasten ten 

opzichte van eigendom. De verdeling van dergelijke risico’s geldt tevens als belangrijk aan-

dachtspunt bij de contractvorming.  

Een nadeel van huur voor ziekenhuizen is de beperking van zeggenschap over het vastgoed, 

waardoor ze minder invloed hebben op operationele aspecten en onderhoud. Zeker voor 

vastgoed met een sterke impact op de primaire processen geldt dat ziekenhuizen veel 

waarde hechten aan het zeggenschap. Bij het beheer van dergelijk vastgoed weegt de ken-

nis van zorgprocessen doorgaans ook zwaarder dan de kennis van vastgoedbeheer. Om 

deze redenen zijn ziekenhuizen terughoudend met het uit handen geven van het eigendom 

van dergelijk vastgoed. 

Concluderend kan gesteld worden dat huur van vastgoedfondsen potentieel voordelen 

biedt. Zowel voor ziekenhuizen als voor vastgoedfondsen kan dit aantrekkelijk zijn. Het gaat 

dan wel om de courante delen in de zogenoemde ‘buitenste schil’ van het ziekenhuis.  

Sale-and-lease-back (vastgoedfondsen) 

Voor wat betreft de ‘lease’ kan verwezen worden naar de voorgaande passage met betrek-

king tot huur. Wel moeten ziekenhuizen bij lease rekening houden met een afwijkende ver-

deling van onderhoudsverplichtingen ten opzichte van reguliere huur. Zeker bij financial 

lease moet rekening worden gehouden met extra aanvullende kosten. In dat verband kan 

lease duur uitvallen voor ziekenhuizen.  

Ook aan de ‘sale’ zitten haken en ogen. Bij verkoop zal immers een royement op de hypo-

theek verleend moeten worden. De voorwaarden die hieraan door de bestaande financiers 

verbonden worden, hebben vaak betrekking op de aanwending van de verkoopopbrengst. 
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Hierbij geldt als vuistregel dat bij verkoop van onderliggende zekerheden aflossing van de 

lening verlangd wordt. Indien beoogd wordt middels sale-and-lease-back liquiditeit vrij te 

spelen voor nieuwe investeringen of andere doelstellingen, komt het belangrijkste voordeel 

voor ziekenhuizen hiermee te vervallen.  

Resumé  

Net als bij traditionele financieringsvormen geldt ook voor alternatieve financieringsvor-

men dat de beschikbaarheid niet als vanzelfsprekend beschouwd mag worden. Risico’s die 

aanleiding zijn voor terughoudendheid bij de bestaande financiers met betrekking tot de 

financiering van ziekenhuizen, zijn ook voor alternatieve financiers vaak aanleiding voor te-

rughoudendheid. In dat verband moeten geen wonderen verwacht worden van alterna-

tieve financieringsvormen.  

Desalniettemin kunnen alternatieve financieringsvormen wel een aanvulling bieden op de 

bestaande financiering. De toegevoegde waarde van alternatieve financieringsvormen 

hoeft daarbij niet altijd betrekking te hebben op het drukken van financieringslasten, maar 

kan ook gevonden worden in zaken als het vergroten van de flexibiliteit in de vastgoedpor-

tefeuille, het binnenhalen van additionele vastgoedkennis voor doelmatiger onderhoud en 

beheer, of het realiseren van ‘shared savings’. Binnen de financieringsstructuur van een 

ziekenhuis kunnen ze daarmee op verschillende manieren van toegevoegde waarde zijn.  

Geconcludeerd mag echter worden dat banken ondanks dat ze minder ruimhartig zijn met 

het verstrekken van financieringen aan ziekenhuizen, ook in de toekomst een onmisbaar 

loket voor het aantrekken van ongeborgde financiering blijven. Zeker voor zeer specifiek 

ziekenhuisvastgoed. Naast de financiering die banken vanuit hun eigen balans kunnen blij-

ven verstrekken, kunnen zij mogelijk ook een intermediaire rol vervullen tussen institutio-

nele beleggers en ziekenhuizen.  
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